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พะทัม รโฮงะ
ป ไซฮ โยฮนั

เญอืม ไซฮ โยฮนั พะทัม รโฮงะ เฮ�ี ปุก เวลา ลอก ปุย ไน
พะจาว ป โซะ โฮวน เจือ� นึง โคมเฮง ลัมเลือ ปุย อ�ื โยฮนั
ไฌม เนอึม โม ป เจือ พะเยซู เซ ฆาื อ�ื โยฮนั เนน ไลลวง
ตอก โฮลฮ ปุย ซโอว รพาวม ไม่ ลปุง ซันญา ยุฮ พะเยซู�
นนุ โรฮ รพาวม ปุย ละ ซ เกือฮ อื อาวต ตอน อาวต ฮมัน
เญือม ไก ป คัม ป ตุง อื โฮวน เจือ เซ�
นังซื เฮี มัฮ ไลลวง ป เปลีฮ พะเยซู ละ โยฮนั โฮวน คัก

โฮวน ไล� โกว ลปุง แพป ป เกียฮ คาวไจ โม ป เจือ โน่ง�
โม ป โอ เจือ ตึน โอ ซ เกียฮ คาวไจ อ�ื แปน ลปุง โด่ะ ละ อ�ื
ไลลวง ป ระ ไล นึง อื อฮั แม เลาะ แม ลาึน อ�ื ปังเมอ โกว
ไลลวง ตัง ฮา ปุ แตะ นึง แพป อื ไม่ โอเอฮี โฮวน เจือ� โม
ป เพอกึ พะทัม รโฮงะ เฮี ตี ควมัไม อื ตัง ฮา ปุ แตะ งอ่น นึง
ไลลวง ป ญอย นึง อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ ไลลวง ป ระ ไล นึง อื
เอจี ซโตฮ� เอจี มัฮ ตอก เฮ�ี ลัก่ ก ลอยจ อื พะจาว ซ เป โม
ป ตอซู ไม่ แตะ� เตือง ปุย� เตือง ซาตัน� เตือง โอยจ อ�ื
ซ เป อื เบือ พะเยซู โครยญ เจือ� เญือม เอจี ฟวยจ เกือฮ
อื โม ป โอ ไมจ เซ ลอก ตุต แตะ� ปุย ไน พะจาว ป เนอึม
รพาวม ซ โฮลฮ ยุ ปลัฮเตะ โคระ ไม่ ปลัฮ มะลอง โคระ� พะ
จาว ซ เกือฮ ลังวนั ไมจ ละ โม ป ฮรกั แตะ� มัฮ เซ ป แปน
ควน โฮลฮ ปุย ไน พะจาว รพาวม ตอน ฮมัน แตะ โครยญ
เจน ปุย ฆาื อ�ื

1 นังซื เฮี มัฮ ไลลวง ป รโฮงะ พะเยซูครติ ละ ปุย� มัฮ ป
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เกือฮ พะจาว ละ อื ละ ซ เกือฮ อื โม กวนไจ ยุฮ พะจาว ยุง
โอเอฮี ป โอ เญือะ เล่ีญ ซ เกิต ลัก่กา ปุย� พะเยซู เซ เกือฮ
เตปด่า ยุฮ แตะ ฮอยจ เปลีฮ ไลลวง เซ ละ โยฮนั ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ แตะ เซ� 2 เมาะ ป โฮลฮ โยฮนั เซ ยุ ฮมอง เงอ� ป
เกว ไม่ ไลลวง ลปุง พะจาว ไม่ ลปุง รโฮงะ พะเยซูครติ ละ
อื เซ� โยฮนั เอจี รโฮงะ โอยจ อื ละ ปุย นึง นังซื เฮ�ี 3 โม
ป ลาว นังซื เฮ�ี ไม่ โม ป งอ่ต ลปุง รโฮงะ ป ซ เกิต ลั่กกา
ปุย เฮ�ี ดัฮ ยุฮ อื ตัม ป ไซฮ ปุย อาึง นึง อ�ื ซ โฮลฮ เนอึม
รพาวม ไมจ รพาวม มวน แตะ เบือ อ�ื นึง เอจี ซดิ ซ เติง
เวลา ซ เกิต โอเอฮี เซ�

รซอม นัปทื ป ฮอยจ ละ ครติซจัก อาแลฮ ยว่ง
4อาึ ป มัฮ โยฮนั เนอ ไซฮ รโปะ นังซื ละ ครติซจัก ป อาวต

นึง จังวตั เอเซีย เตือง อาแลฮ ครติซจัก อ�ื
ปัว กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม เน่อมึ นึง พะจาว

อาวต ลอป ไม่ โม เปะ� พะจาว เซ มัฮ ป ไก ปเล่ีย เฮ�ี ตึน
ไก โรฮ เน่อมึ ไพรม อ�ื เฆียง เฮี ซ ฮอยจ แม� ปัว โรฮ
เน่อมึ นึง ลปุ เตือง อาแลฮ อื ป อาวต ลั่กกา ก งาวม พะ
จาว� 5 ปัว โรฮ เน่อมึ นึง พะเยซูครติ ป มัฮ ซกิ พญีัน เนอมึ
รพาวม ยุฮ พะจาว� เอจี มัฮ ป โกฮ ไอม โรง เน่อมึ ลัก่ยุม
แตะ รกา ปุย� มัฮ โรฮ กซัต ป ตัตเตียง โม กซัต นึง ปลัฮ
เตะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื
พะเยซู เซ มัฮ ป ฮรกั เอะ� เอจี เกือฮ เอะ โปน มัป่ ยุฮ ฮุ

เบือ ปัต ฮนัม อื ตัง เอะ� 6 เอจี ซเพระ เอะ เกือฮ เอะ แปน
ปุย ไน บัน่เมือง ยุฮ แตะ� ไม่ เกือฮ อื เอะ แปน ซตุ รซอฮ ละ
พะจาว ป มัฮ เปือะ แตะ� ปัว พะเยซู เซ โฮลฮ โญตซัก ไม่
อมันัต อนันา แตะ เน่อมึ ปเล่ีย เฮี ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ
ไก ลอยจ� อาเมน�
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7 แก แลน เมอะ� เอจี ซ ฮอยจ ไม่ ชุต รวู� ปุย ซ โฮลฮ
ยุ อื โครยญ โฆะ ปุย� ปัง มัฮ โม ป บวก พะเยซู เซ ซ โฮลฮ
ตื โรฮ ยุ อ�ื ปุย โครยญ จัต โครยญ เจือ นึง ปลัฮเตะ เฮี
ซ เยอืม เนอึม เยอืม แนม ฆาื อ�ื ซ แปน เนอึม ตอก เซ�
อาเมน�

8พะโองจาว ป มัฮ พะจาว ตึก นึง ระ อมันัต แตะ อฮั เฮ�ี
�อาึ มัฮ ตัว �ก� ไม่ ตัว �ฌ�,� อฮั เซ� พะโองจาว เซ มัฮ ป
ไก ปเล่ีย เฮ�ี ตึน ไก โรฮ เน่อมึ ไพรม อ�ื เฆียง เฮี ซ ฮอยจ
แม�

ป ยุ ป ฮมอง โยฮนั
9 อาึ ป มัฮ โยฮนั เนอ มัฮ โรฮ เอียกปุ ไม่ โม เปะ� มัฮ ป

ลอก ดิ ป โซะ ไม่ โม เปะ� มัฮ ดิ โรฮ ปุย ไน บัน่เมือง ยุฮ
พะจาว� โอต ดิ โรฮ เม่ะมัก่ แตะ ไม่ เปอะ ไม่ รพาวม ลัง่
แตะ� นึง รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซู� ปุย เอจี คัง อาึ
นึง เกาะ ป อฮั ปุย เกาะ พัตโม ไม่� นึง ครอฮ อาึ ลปุง พะ
จาว ไม่ ลปุง รโฮงะ พะเยซูครติ ละ ปุย� 10 ไก ติ โฮน เญื
อม นัม เอนิ ลปุ พะจาว เยอะ� ปุก ซเงะ ยุฮ พะโองจาว�
เญือม เซ อาึ ฮมอง ลอยฮ เซียง ป อฮั โอเอฮี ลัก่เคะ แตะ�
ตอก เซียง โตวต โฮ� 11อฮั เฮี เนิ� �โอเอฮี ป ซ โฮลฮ เปอะ
ยุ เฮี ไมจ เปอะ ไซฮ อาึง แปน นังซื� ไมจ เปอะ รโปะ ละ ค
รติซจัก เตือง อาแลฮ อื เซ� รโปะ ละ ครติซจัก ป อาวต นึง
เวยีง เอเฟโซ ไม่ ยว่ง ซเมอรนา� ยว่ง เพอกาโม� ยว่ง เทีย
ทีรา� ยว่ง ซาดิต่� ยว่ง ฟีลาเด่นเฟีย� ไม่ ยว่ง ลาวด่ีเซีย��
อฮั เซ เนิ�

12 อาึ แมฆี นึง ฆวต ยุ แตะ ป รโฮงะ โอเอฮี ละ แตะ เซ�
เญอืม เอจี แมฆี เยอะ ยุ ออม ฮลาวง นึง อาแลฮ� มัฮ ไคร�
13 ลลาึง ออม เซ ไก ปุย นึง ติ ปุย� ฮุนฮงั อื ตอก กวน ปุย
ปลัฮเตะ โฮ� จาวป ลปิ ดา ฮอยจ นึง ชวง แตะ� จาวป ไคร
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นึง รน่าวก แตะ ตอก โม่ะฮุต ระ โฮ� 14 ฮาึก ไกญ อื ปิญ
ตอก ฮาึก แกะ� ปิญ โรฮ ตอก ฮมิะ โฮ� ไง่ อื รงั ตอก รเอ
อปึ งอ� 15 ชวง อื ตอฮ ตอก ไร ซเงี โล ปุย นึง งอ ป เอจี
ฟวยจ ญื ปุย โฮ� เซียง อื ตอก ลอยฮ รอาวม ระ นึง จาื โฮ�
16 ไปญ ซโมยญ อาแลฮ โนง นึง เตะ ดอม แตะ� โอก วจิ
ลไล ลอม เน่อมึ โตะ มวยญ อื ติ� นา อื รฌิญ ตอก ซเงะ เญื
อม เรยีง โซะ กอยจ โฮ�

17 เญือม ยุ อุ ตอก เซ อาึ เบฮ เอนิ โบ ชวง อื ตอก ป ยุม
โฮ� เญือม เซ ปุย เซ พรอก เตะ ดอม แตะ ราว อาึ� อฮั
เฮี เนิ� �ปุ ฮลัต นึง โอเอฮี ฮ�ี อาึ มัฮ ป รกา ไม่ ป รเคะ�
18อาึ มัฮ ป ไอม ลอป� อาึ ปัง เอจี ยุม ติ โฮน� แลน เมอะ�
ปเล่ีย เฮี ไอม ลัง่ เงอะ� ซ ไอม ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก
ลอยจ� อาึ ไปญ ควน กัฮ กอแจ อมันัต ลัก่ ยุม ไม่ เมือง ป
ยุม�

19 �เมาะ ป โฮลฮ เปอะ ยุ เตือง โอยจ อ�ื ไมจ เปอะ ไซฮ
อาึง ไลลวง อ�ื เตือง โอเอฮี ป กัมลัง เกิต ปเล่ีย เฮ�ี ไม่ โอ
เอฮี ป ซ เกิต เฆียง เฮ�ี 20 ไลลวง ลปุง โด่ะ ป เกว ไม่ ซ
โมยญ อาแลฮ โนง ป เอจี ยุ เปอะ นึง เตะ ดอม อาึ เซ� ไม่
ออม ฮลาวง อาแลฮ ป มัฮ ไคร เซ� ซ รโฮงะ ละ เปอะ ตอก
มัฮ ป แพป แตะ ไม่ อื เซ� ซโมยญ อาแลฮ โนง เซ มัฮ โม
เตปด่า ยุฮ ครติซจัก เตือง อาแลฮ อ�ื ออม ฮลาวง อาแลฮ
เซ มัฮ โรฮ ครติซจัก เตือง อาแลฮ อื เซ�� อฮั เซ�

2
นังซื รโปะ ละ ครติซจัก เวยีง เอเฟโซ

1พะโองจาว เซ อฮั เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ไซฮ รโปะ นังซื ละ
เตปด่า ยุฮ ครติซจัก เวยีง เอเฟโซ ตอก เฮ�ี ป ไปญ ซโมยญ
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อาแลฮ โนง นึง เตะ ดอม แตะ� ไม่ โฮว อื ลลาึง ออม ฮลา
วง อาแลฮ ป มัฮ ไคร เซ� อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี 2 อาึ เอจี
ยุง ไลลวง โม เปะ โครยญ เจือ� ยุง โรฮ ตอก ยุฮ เปอะ กัน
ปอ โซะ ไมญ โซะ ปี แตะ� เอจี ยุง โรฮ โฮะ ตอก โอต โม เปะ
โอเอฮี ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� ไม่ โอ เปอะ ปุน ยุ ปุน ฮมอง ปุย
ฆอก ปุย เบร� โม เปะ เอจี ลอง เปอะ แลน ป อฮั ติ แตะ มัฮ
ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เตือง โอ อื มัฮ เนอึม� เอจี ยุง
เปอะ มัฮ โม เซ ป จุ ปุย� 3 อาึ ยุง เงอะ เอจี โฮลฮ โม เปะ
รพาวม ลัง่ แตะ� ไม่ เอจี ปุน โอต เปอะ เม่ะมัก่ แตะ เบือ ทื
เปอะ อาึ อ�ื ไม่ โอ เปอะ ไลจ รพาวม นึง�

4 �อาึ ปังเมอ ไก ลัง่ ติ เจือ ตอก ซ จัมเปน เนอะ เติ โม
เปะ เอ� มัฮ นึง ไลลวง โอ โม เปะ เญือะ ฮรกั อาึ ตอก ฮรกั
เปอะ อาึ ไพรม อื โฮ� 5 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก ละ ตอก
ฮรกั เปอะ อาึ ไพรม อื ป เอจี ละ โปวฮ เปอะ เซ� ไมจ เปอะ
เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เญือม
เจือ โรง แตะ� ดัฮ เปอะ โอ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ
โฮ� อาึ ซ ฮอยจ เคะ เปอะ� ซ ตุย ออม ยุฮ เปอะ โอก ฮา
เบือง อ�ื 6 ปัง มัฮ ตอก เซ� กัน ไมจ ป เอจี ยุฮ โม เปะ นึง
อื มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ กัน เกละ เปอะ ยุ ไล ยุฮ โม นิโคลาว*
ตอก เกละ อาึ ยุ โรฮ�

7 �โม ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต ป อฮั ลปุ พะจาว ละ ค
รติซจัก เตือง โอยจ อ�ื โม ป เป ป โอ ไมจ เจอ� อาึ ซ เกือฮ
โฮลฮ โซม เปลิ โคะ จีวติ ป ไก นึง รปึม ยุฮ พะจาว นึง เมือง
มะลอง�� อฮั เซ พะโองจาว�

นังซื รโปะ ละ ครติซจัก ยว่ง ซเมอรนา
* 2:6 2:6 นิโคลาว เซ มัฮ ปุย ติ มู� โม เฮี เพอกึ ปุย� อฮั โรฮ กัน พิต ป ยุฮ
ปุย นึง เนะซองั แตะ โอ แปน ป ติ� มัฮ ลัตทิ ป ซุกซัก ยุฮ รพาวม โม ป เจือ เจน
เซ�
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8พะโองจาว เซ อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ไซฮ รโปะ นังซื
ละ เตปด่า ยุฮ ครติซจัก ยว่ง ซเมอรนา ตอก เฮ�ี ป มัฮ ป
รกา ไม่ ป รเคะ� มัฮ ป เอจี ยุม ติ โฮน ไม่ โกฮ ไอม แม อื
เซ� อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี 9 อาึ เอจี ยุง เงอะ เม่ะมัก่ โอต
เปอะ ไม่ ตอก ตุก ตอก ญัก เปอะ� ญันได่ เอจี กอย เปอะ�
อาึ เอจี ยุง เงอะ ตอก เพยีก แฮม ปุย เปอะ� โม เซ มัฮ ป อฮั
ติ แตะ มัฮ โม ยวิ เตือง โอ แตะ มัฮ เนอมึ� มัฮ โม ป อาวต
ลัง่ ไน ซาตัน� 10 โม เปะ ไมจ เปอะ โตว ฮลัต นึง ป โซะ ป
ไซญ ป ซ โฮลฮ เปอะ โอต เซ� งอ่ต แลน� พี ระ ซ ดุฮ โม
เปะ โตะ คอก งอ่น นึง ซ ลอง อื แลน รพาวม เปอะ� ซ โฮลฮ
เปอะ โอต เม่ะมัก่ แตะ กาว ซเงะ โน่ง� ตอก ออฮ ตอก เอฮี
ญุ่ก� โม เปะ ไมจ แนฮ เปอะ แปน ปุย เนอมึ รพาวม ละ อาึ
ฮอยจ ละ ซเงะ ยุม เปอะ� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ จีวติ
แปน ลังวนั เปอะ ตอก โฮลฮ ปุย วอม คึ โฮ�

11 �โม ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต ป อฮั ลปุ พะจาว ละ
ครติซจัก เตือง โอยจ อ�ื โม ป เป ป โอ ไมจ เจอ เอจี โปน อื
ยุม โฮน ลอา นึง อื เซ�� อฮั เซ พะโองจาว�

นังซื รโปะ ละ ครติซจัก ยว่ง เพอกาโม
12 พะโองจาว เซ อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ไซฮ รโปะ

นังซื ละ เตปด่า ยุฮ ครติซจัก ยว่ง เพอกาโม ตอก เฮ�ี 13 ป
อาวต ไม่ วจิ ลไล ลอม เซ อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี อาึ เอจี
ยุง เงอะ มัฮ ก อาวต เปอะ เซ นา ก งาวม ซาตัน เนอ� ปัง
มัฮ ตอก เซ โม เปะ ตอน แนฮ ลัง่ รพาวม เปอะ นึง เจือ แตะ
อาึ� เญือม ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อนัทีพา� ป มัฮ ซกิ พีญัน เนอึม
ยุฮ อาึ นึง ยว่ง เปอะ นา ก อาวต ซาตัน เซ� โม เปะ เม่าะ
เปอะ โตว เจือ แตะ อาึ อ�ื

14 �อาึ ปังเมอ ไก ลัง่ ลอา ลอวย เจือ ป จัมเปน เนอะ เติ
โม เปะ นึง อ�ื มัฮ ตอก เฮ�ี ปุย ไน โม เปะ เอจี ไก งอ่น ป ทื
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ตัม ไลลวง ป เพอกึ ตอม บ่าละอมั ปุย� บ่าละอมั เซ มัฮ ป
เพอกึ บ่าลัก เกือฮ อื ยุง ตอก ซ เกือฮ แตะ โม อซิราเอน ยุฮ
ป พิต ละ พะจาว� มัฮ จุ อื โซม ป ตัน ปุย ละ ฮุป ไม่ เกือฮ
อื ยุฮ กัน ไอฮ พาวม แตะ ไม่ ปรโปวน โอ ไมจ� 15 โนก ฮา
เซ ปุย ไน โม เปะ เอจี ไก โรฮ งอ่น ป ทื ตัม ไลลวง ป เพอกึ
ตอม โม นิโคลาว ปุย เยอ� 16 ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ� ไมจ เปอะ
เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ� ตัม โอ เปอะ เฌาะ โกะ ล
โปลฮ พาวม แตะ อาึ ซ ฮอยจ พราวป เคะ เปอะ� ซ รุป ปุ
แตะ ไม่ โม ป ยุฮ ป ฆอก เซ นึง วจิ ไก นึง มวยญ แตะ�

17 �โม ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต ป อฮั ลปุ พะจาว ละ
ครติซจัก เตือง โอยจ อ�ื โม ป เป ป โอ ไมจ เจอ อาึ ซ เกือฮ
โม เซ โฮลฮ โซม มานา เม่าะ แตะ อาึง� ซ เกือฮ ซโมะ ปิญ
ละ� ซโมะ เซ ไก มอยฮ โคระ ป ไซฮ ปุย นึง� มอยฮ เซ ไก
โตว ป ยุง โนก ฮา ตัว ป รปั เซ ไอฮ แฮ�� อฮั เซ พะโอง
จาว�

นังซื รโปะ ละ ครติซจัก ยว่ง เทียทีรา
18พะโองจาว อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ไซฮ รโปะ นังซื

ละ เตปด่า ยุฮ ครติซจัก ยว่ง เทียทีรา ตอก เฮ�ี ป มัฮ กวน
พะจาว ป ไก ไง่ ตอก รเออปึ งอ เซ� ไม่ ตอฮ ชวง อื ตอก ไร
ซเงี ญื ปุย ฟวยจ โล อื นึง งอ โฮ� อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี
19 อาึ เอจี ยุง เงอะ กัน ยุฮ เปอะ ไม่ รพาวม ฮรกั เปอะ ไม่
รพาวม เจือ เปอะ อาึ อ�ื ยุง โรฮ โฮะ ตอก รซอฮ เปอะ ละ
อาึ ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� ปเล่ีย เฮี อาึ ยุง เงอะ โฮวน กัน ยุฮ
เปอะ ฮา ไพรม แตะ�

20 �อาึ ปังเมอ ไก โรฮ ลัง่ งอ่น ตอก ซ จัมเปน เนอะ เติ
โม เปะ นึง อ�ื นึง ญอม ลัง่ เปอะ งอ่ต ลปุง เยเซเบ่น ป มัฮ
ปรโปวน ป อฮั ติ แตะ ซึป ลปุง พะจาว เซ� ปรโปวน เซ ร
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ชุยจ กวนไจ ยุฮ อาึ เกือฮ อื ยุฮ กัน ไอฮ พาวม แตะ ไม่ ปร
โปวน โอ ไมจ� ไม่ เกือฮ อื โซม ป ตัน ปุย ละ ฮุป� 21อาึ เอจี
เล่ีญ ดวน เนอะ ปรโปวน เซ เกือฮ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม
แตะ� ปังเมอ โอ ญอม เฌาะ ติ แตะ ฮา กัน ไอฮ พาวม ยุฮ
แตะ เซ ติ ชวง� 22 เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ซ เกือฮ ปรโปวน
เซ ลอก ป โซะ ฆาื อ�ื ซ เกือฮ โซะ เนอึม โซะ แนม ปอ โอ
อื เญือะ ปุน โกฮ� เตือง โกะ อื เตือง โม ป เลนจุ ไม่ อื เซ�
โม เซ ดัฮ โอ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ
แตะ เซ� อาึ ซ ยุฮ เนอมึ ละ อื ตอก เซ ปเล่ีย เฮี เอนิ� 23 โม
ป มัฮ กวน ปรโปวน เซ อาึ ซ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่� เญือม เซ ค
รติซจัก เตือง โอยจ อื ซ ยุง มัฮ อาึ ป ยุง โตะ รพาวม รโม่
ยฮ ปุย โครยญ โฆะ อื ฆาื อ�ื อาึ ซ โรก ซ แตน โอเอฮี ละ
โม เปะ ตัม กัน ยุฮ เปอะ โครยญ โฆะ ปุย� 24 อาึ อฮั โอเอฮี
ละ โม เปะ ป อาวต นึง ยว่ง เทียทีรา� มัฮ อฮั ฮะ ละ โม เปะ
ป โอ ดิ ยุฮ ตัม ลปุง เพอกึ ตอม ปรโปวน เซ� ไม่ โอ เปอะ ดิ
ยุง ป อฮั ปุย ไม่ �ลปุง โด่ะ ยุฮ ซาตัน�� ตอก อฮั โม เซ อื
ไม่ อ�ื อาึ เญือะ ซ เกือฮ โตว รบุยฮ ไฮญ ละ เปอะ� 25 โนก
ฮา ไลลวง ไมจ เปอะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ไม่ ป เอจี โฮลฮ
เปอะ เซ� ฮอยจ ละ ฮอยจ แม อาึ�

26-28 �เมาะ ป เป ป โอ ไมจ เจอ� ไม่ ยุฮ แนฮ อื ตัม ป
ปุก รพาวม อาึ ฮอยจ ซลอยจ ซเลียง เงอ� อาึ ซ เกือฮ ปุย
เซ แปน ปุย ไก อมันัต ปุน ตัตเตียง เมือง ปุย โครยญ โดฮ�
ตอก อมันัต โฮลฮ อาึ เน่อมึ นึง เปือะ แตะ โรฮ� ปุย โม เซ
ซ โฮลฮ ตัตเตียง เมือง ปุย ไม่ คอน ไร� ตอก ปุฮ ปุย โดง
เตะ เกือฮ ม่ะ บลวย โฮ� อาึ ซ เกือฮ โรฮ ซฆรงั ซะ ละ ปุย
โม เซ� 29 โม ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต ป อฮั ลปุ พะจาว
ละ ครติซจัก เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ พะโองจาว�
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3
นังซื รโปะ ละ ครติซจัก ยว่ง ซาดิต่

1 พะโองจาว อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ไซฮ รโปะ นังซื
ละ เตปด่า ยุฮ ครติซจัก ยว่ง ซาดิ่ต ตอก เฮ�ี ป อาวต ไม่
ลปุ เตือง อาแลฮ ยุฮ พะจาว� ไม่ ซโมยญ อาแลฮ โนง เซ�
อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี อาึ เอจี ยุง เงอะ กัน ยุฮ เปอะ� โม
เปะ มอยฮ เปอะ ป ไอม ลัง่� ปังเมอ เอจี ยุม เปอะ� 2 ไมจ
เปอะ โปวะ แปฮ� โอเอฮี ป เอจี ซเปี ยุม นึง เปอะ เซ ไมจ
เปอะ ซอ เกือฮ โกฮ� เดอมึ โอ ซ ยุม ลอป� อาึ ยุ โตว กุมปอ
กัน ยุฮ โม เปะ ซองนา พะจาว ยุฮ แตะ ติ เจือ เนอมึ� 3 ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก ละ ไลลวง ตอก เพอกึ ปุย เปอะ ป
เอจี ฮมอง เปอะ เมือ โรง อื โฮ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม เซ� ไมจ
เปอะ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ� ดัฮ เปอะ โอ เพรยีง ติ
แตะ อาึ ซ บระ ฮอยจ เคะ เปอะ ตอก ฮอยจ คะมุย โฮ� โม
เปะ ซ ยุง เปอะ โตว เวลา ซ ฮอยจ อาึ�

4 �ปุย ไน โม เปะ ปังเมอ ไก โรฮ ลัง่ ลอา ลอวย ปุย นึง
ยว่ง ซาดิ่ต เฮี ป โอ ดิ รแอม ยุฮ เครองึ เซอกึ แตะ� โม เซ
ซ โฮลฮ โฮว ไม่ อาึ� ซ โฮลฮ จาวป เครองึ ปิญ รฮอยจ�
เอจี โปง อื โฮลฮ โอเอฮี ตอก เซ� 5 โม ป เป ป โอ ไมจ เจอ
ซ โฮลฮ จาวป เครองึ ปิญ รฮอยจ ตอก เซ โรฮ โครยญ โฆะ
อ�ื อาึ ซ โลป โตว มอยฮ อื โอก ฮา นังซื จีวติ ยุฮ แตะ� อาึ
ซ รโฮงะ มัฮ ปุย เซ ปุย ไน แตะ ซองนา เปือะ เกอะ ไม่ ซอง
นา โม เตปด่า ยุฮ อ�ื 6 โม ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต ป
อฮั ลปุ พะจาว ละ ครติซจัก เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ พะโอง
จาว�

นังซื รโปะ ละ ครติซจัก ยว่ง ฟีลาเด่นเฟีย
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7 พะโองจาว อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ไซฮ รโปะ นังซื
ละ เตปด่า ยุฮ ครติซจัก ยว่ง ฟีลาเด่นเฟีย ตอก เฮ�ี ป มัฮ
ปุย ซงะ่ ซงอม ไม่ เนอึม รพาวม อ�ื มัฮ ป ไปญ ควน กัฮ
กอแจ ยุฮ ด่าวติ� รเวอืะ โปฮ อื เซ ไก โตว ป เกียฮ ซอง�
รเวอืะ ซอง อื ไก โตว โรฮ ป เกียฮ โปฮ� อฮั อื ละ เปอะ ตอก
เฮ�ี 8 อาึ เอจี ยุง เงอะ กัน ยุฮ เปอะ� ยุง โรฮ โฮะ แตวะ
เรยีง เปอะ� ปัง มัฮ ตอก เซ เอจี ปุน ยุฮ เปอะ ตัม ป ดวน
อาึ แตะ ไม่ โอ เปอะ เม่าะ ยุง แตะ อาึ� อาึ ซ เกือฮ รเวอืะ
โบฮ ลั่กกา เปอะ� ไก โตว ป ปุน ซอง รเวอืะ เซ ฮา เปอะ�
9 งอ่ต แลน� โม ป อาวต ลัง่ ไน ซาตัน ไม่ อฮั อื ติ แตะ มัฮ
โม ยวิ เตือง โอ แตะ มัฮ เนอมึ เมอ� เอจี มัฮ โม ป อฮั ป โอ
เนอึม� อาึ ซ เกือฮ โม เซ เอญี ไว โม เปะ โบ ชวง เปอะ�
ซ เกือฮ ยุง อื ฮรกั อาึ โม เปะ เอ� 10 ซ ไก ติ โฮน เญือม ซ
ฮอยจ เม่ะมัก่ ละ ซ ลอง อื รพาวม ปุย เล่ีป เตะ เตือง โอยจ
อ�ื อาึ ซ เกือฮ โม เปะ โปน ฮา โอเอฮี เซ� นึง เอจี ปุน อาวต
เปอะ ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ ตัม ป เอจี ดวน อาึ เปอะ ยุฮ เซ�

11�เญือะ เล่ีญ โตว อาึ ซ ฮอยจ เจอะ� โอเอฮี ไมจ ป เอจี
โฮลฮ เปอะ เซ ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง ไมจๆ� เดอมึ
โอ ซ ไก ป ปุน ลู ตุย ลังวนั ไมจ ยุฮ เปอะ ฮา เปอะ� 12 โม ป
เป ป โอ ไมจ เจอ อาึ ซ เกือฮ แปน ด่อง วฮินั ยุฮ พะจาว ยุฮ
แตะ� ปุย โม เซ เญาะ ซ โอก โตว ฮา วฮินั เซ เฟือฮ เอนิ�
อาึ ซ ไซฮ อาึง มอยฮ พะจาว ยุฮ แตะ ไม่ มอยฮ เวยีง ยุฮ
พะจาว ยุฮ แตะ นึง โกะ อ�ื เอจี มัฮ มอยฮ เวยีง เยรูซาเลม
โคระ ป ซ เกือฮ พะจาว ยุฮ อาึ เลีฮ เน่อมึ เมือง มะลอง� อาึ
ซ ไซฮ อาึง มอยฮ โคระ แตะ นึง ปุย โม เซ โรฮ� 13 โม ป ไก
ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต ป อฮั ลปุ พะจาว ละ ครติซจัก เตือง
โอยจ อ�ื� อฮั เซ พะโองจาว�
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นังซื รโปะ ละ ครติซจัก ยว่ง ลาวด่ีเซีย
14พะโองจาว อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ไซฮ รโปะ นังซื

ละ เตปด่า ยุฮ ครติซจัก ยว่ง ลาวด่ีเซีย ตอก เฮ�ี ป มัฮ ป
อาเมน* ไม่ ป เนอมึ รพาวม ไม่ มัฮ อื ซกิ พญีัน รโฮงะ ป เนอึ
ม ละ ปุย� ป มัฮ โรฮ กาวะ งาว ฮกั งุน โอเอฮี ป ยุฮ พะจาว
โครยญ เจือ� อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี 15 อาึ เอจี ยุง เงอะ
กัน ยุฮ เปอะ� อาึ ยุง เงอะ ไลลวง เปอะ� กอยจ ปุ เปอะ
กอยจ� ฮลอง ปุ เปอะ ฮลอง� ดัฮ มัฮ กอยจ ฆวต เกือฮ โม
เปะ กอยจ เนอึม� ดัฮ มัฮ ฮลอง ฆวต เกือฮ โม เปะ ฮลอง
เนอึม� 16 โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ กอยจ เนอึม โอ ฮลอง เนอึ
ม โฮ� อาึ ซ เบียก โปวฮ โม เปะ นึง โอ เปอะ ไก ป มัฮ เนิ�
17 โม เปะ อฮั เปอะ ติ แตะ มัฮ ป กอย� อฮั เปอะ ติ แตะ
โฮวน คาว โฮวน คอง ยุฮ� อฮั เปอะ ติ แตะ โอ ไก ป ตุก ป
นัน นึง� ปังเมอ โอ เปอะ ยุง มัฮ แตะ ปุย เกียก ชุ ซออย นะ
ไม่ โซะไซญ ไปลญ เออปึ เปอะ� มัฮ เปอะ ปุย ตุก ปุย ญัก�
จัก ไง่ เปอะ ไม่ อาวต ฆาวง เปอะ� 18 มัฮ เซ ป ซตอก รเง่
อมึ อาึ โม เปะ ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ รวี ไคร ซโน นึง อาึ เดอมึ
เปอะ ซ แปน ปุย กอย เนอึม เบือ อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ รวี เค
รองึ ปิญ รฮอยจ นึง อาึ ละ ซ จาวป ซ ฟุต เปอะ� เดอมึ เปอะ
โอ เญือะ ซ โฮลฮ อาวต ฆาวง� ไม่ โอ แตะ เญาะ โฮลฮ โซะ
กิจ� ไมจ โรฮ เปอะ รวี ตา เยื่อ นึง ไง่ แตะ เดอมึ เปอะ ซ
เกียฮ ยุ แม โอเอฮี�

19 �อาึ ฮรกั ป ออฮ บวยจ เฟียต ปุย เซ� มัฮ เซ ป ไมจ
เปอะ เครองึ รไจจ นึง ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ เฌาะ โกะ ลโปลฮ
พาวม แตะ� 20 งอ่ต แลน� อาึ ชุง โบ รเวอืะ ลฆุฮ ฮุ� เมาะ

* 3:14 3:14 �อาเมน� อฮั อื เซ มัฮ อฮั อื ไม่ ป ตอน ป ฮมัน ป โอ เญือะ เกียฮ
เปียน� เญือม อฮั ปุย อื เญือม ไววอน แตะ มัฮ อฮั อ�ื �เกือฮ แปน ลอป ตอก
เซ�� มัฮ อฮั อื เซ� เอจี มัฮ ลปุง ฮบีรู ไพรม อ�ื
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ป ฮมอง ลเลาะ อาึ อื ดัฮ โปฮ รเวอืะ เนิ� อาึ ซ เลียก เคะ
ปุย เซ� ซ โซม ดิ ไม่ ปุย เซ� ปุย เซ ซ โซม ดิ โรฮ ไม่ อาึ�

21 �โม ป เป ป โอ ไมจ เจอ ซ โฮลฮ งาวม ดิ ไม่ อาึ นึง ก
งาวม คึ ยุฮ ฮุ� ตอก โรฮ เป อาึ ป โอ ไมจ โรฮ� ไม่ โฮลฮ
โฮะ งาวม ดิ ไม่ เปือะ เกอะ นึง ก งาวม คึ ยุฮ อื โรฮ� 22 โม
ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต ป อฮั ลปุ พะจาว ละ ครติซจัก
เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ พะโองจาว�

4
โยฮนั โฮลฮ ยุ เมือง มะลอง

1 ฟวยจ เซ อาึ แก เยอะ โอเอฮี� ชวน โบฮ รเวอืะ เมือง
มะลอง ละ แตะ� เญอืม เซ อาึ ฮมอง แม ลเลาะ ฮมอง แตะ
เมือ โรง อื ป ตอก เซียง โตวต เซ โฮ� อฮั เฮี เนิ� �ฮาวก นา
เฮี เมอะ� อาึ ซ เปลีฮ โอเอฮี ป ซ เกิต เฆียง เฮี ละ เปอะ��
อฮั เซ เนิ� 2 เญอืม เซ ลปุ พะจาว นัม เอนิ อาึ� อาึ โฮลฮ ยุ
ก งาวม คึ นึง เมือง มะลอง ติ� ไก ป งาวม นึง ติ� 3 นา อื
รฌิญ ซเปีย นึง ตอก แกว รงั ซงา ไม่ แกว ซครกั โฮ� โกฮ
รยุง นึง รวติ รเวยีง ก งาวม อื เซ ตอก แกว ซงา กวต โฮ�
4รวติ รเวยีง ก งาวม คึ เซ ไก แม ก งาวม คึ นึง งา่ โรฮ ปาวน
โดฮ� งาวม ป ระ ป คาว นึง งา่ โรฮ ปาวน ปุย� จาวป เค
รองึ ปิญ รฮอยจ� จาวป วอม ไคร โครยญ โฆะ แตะ� 5 โอก
ปลุกปลัก เนอมึ บริ เน่อมึ นึง ก งาวม คื เซ เนอมึ ไอฮ พาวม
แตะ� ลัก่กา ก งาวม คึ เซ ไก ป รงั นึง อาแลฮ� ตอก รเอ
อปึ งอ นึง รงั ฆิ โฮ� ป รงั เซ เอจี มัฮ ลปุ เตือง อาแลฮ ยุฮ
พะจาว เซ� 6 ลั่กกา ก งาวม คึ เซ ไก ป ตอก ปลัฮ รอาวม
นึง� ซงอม ตอก แกว รฮอง โฮ�
ไก ปุย ตัง เจือ นึง ปาวน ปุย� ไก ไง่ เล่ีป โกะ อื เตือง

ลัก่เคะ ลัก่กา อ�ื ปุย ตัง เจือ เซ อาวต รวติ รเวยีง ก งาวม
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คึ เซ เตือง ปาวน ลวง อ�ื 7 ติ อื ตอก รเวยี ซิงโต� ติ อื ตอก
โมวก� ติ อื นา อื ตอก นา ปุย� ติ อื ตอก กลัง ลอง โปว โฮ�
8 ปุย ตัง เจือ เซ ติๆ ไก โพรยจ แลฮๆ� ไก ไง่ เล่ีป โกะ อื เตื
อง ลวง ราว ลวง ฆรมึ โพรยจ อื เซ� โม เซ เชยี แนฮ เตือง
ซเงะ่ รซาวม� อฮั อื ตอก เฮ�ี
�พะโองจาว ป มัฮ พะจาว ตึก นึง ระ อมันัต แตะ� มัฮ ป

ตึน ไก เน่อมึ โฆะ ลัง่� มัฮ โรฮ ป ไก ปเล่ีย� มัฮ โรฮ ป ซ
ฮอยจ เฆียง เฮ�ี มัฮ ป ซงะ่ ซงอม� มัฮ ป ซงะ่ ซงอม� มัฮ
ป ซงะ่ ซงอม�� อฮั เลาะ อฮั ลาึน อื ตอก เซ�

9ป งาวม นา ก งาวม คึ เซ มัฮ ป ตึน ไก ลอป โอ เญาะ ไก
ลอยจ� เญอืม ลืลาว ปุย ตัง เจือ อื เซ� ไม่ ปัว อื โฮลฮ โญต
ซัก แตะ ไม่ ญันด่ี อื ไม่ เญือม ออฮ� 10 เญือม เซ เยอ โม
ป ระ ป คาว งา่ โรฮ ปาวน ปุย เซ นุ่ม เอนิ ปอ จิ ไกญ แตะ
เตะ ลัก่กา ป งาวม นา ก งาวม คึ เซ� ไว ป ตึน ไก ลอป โอ
เญาะ ไก ลอยจ เซ� ไม่ ปอยจ อื อาึง วอม คึ แตะ ลัก่กา นา
ก งาวม อื เซ� 11 อฮั เฮี ไม่ อื นึง รซอม เชยี แตะ�
�พะโองจาว ป มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ� โปง ปะ รปั รซอม ลื

ลาว ไม่ โญตซัก ไม่ อมันัต นึง มัฮ เปอะ ป ยุฮ โอเอฮี โครยญ
เจือ� โอเอฮี เตือง โอยจ อื เซ เอจี เกิต ไก ไม่ อาวต อื เบือง
แตะ ตัม ปุก อื รพาวม ปะ�� อฮั เซ�

5
นังซื ติต ทา อาแลฮ

1 เญือม เซ อาึ ยุ นังซื นึง เตะ ดอม ป งาวม นา ก งาวม
คึ อื เซ ติ ปอ� เอจี ไก ตัว นังซื นึง เตือง ก พริ กไน อ�ื ไก
โรฮ ทา ติต ปุย นึง อาแลฮ โดฮ ละ ซ เกือฮ อื รบิต� 2 อาึ
ยุ เตปด่า ระ อมันัต ติ� ครอฮ อื นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ�
อฮั เฮ�ี �มัฮ ปุย ป ซ โปง ไม่ เต แตะ ทา เซ ไม่ ไลฮ อื นังซื
เซ�� อฮั เซ� 3 ปุย นึง เมือง มะลอง ญุ่ก� ปุย นึง ปลัฮเตะ
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ญุ่ก� ปุย นึง เมือง ป ยุม ญุ่ก� ไก โตว ป ปุน ไลฮ นังซื เซ ติ
ตื เนอึม� ไก โตว ป โฮลฮ แลน กไน อ�ื 4 อาึ เยอืม เนอึม
เยอืม แนม ฆาื โอ อื ไก ป โปง ไม่ ไลฮ แตะ นังซื เซ ไม่ แลน
อื ติ ปุย เนอมึ� 5ป ระ ป คาว เซ ติ ปุย อื อฮั เฮี เนิ� �ปุ เยอื
ม ฆาื� มอง แลน� รเวยี ซิงโต ป มัฮ เจอ ยูด่า ไม่ มัฮ โรฮ
อื จัตเจือ ด่าวติ เซ� เอจี ปุน เต อื ทา อาแลฮ เซ ไม่ ไลฮ อื
นังซื เซ นึง เอจี มัฮ อื ป เป โอเอฮี โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

6 เญอืม เซ อาึ ยุ ชุง กวน แกะ นึง บัก่บว่น ก งาวม คึ เซ�
ปุย ตัง เจือ ปาวน ปุย เซ ไม่ โม ป ระ ป คาว เซ อาวต โรฮ
รวติ รเวยีง อ�ื กวน แกะ เซ ตอก แกะ เอจี ยุฮ ปุย ยุม ไม่
ติ โฮน โฮ� ไก โด่วง อาแลฮ� ไก ไง่ อาแลฮ� ไง่ เตือง อา
แลฮ อื เซ มัฮ ลปุ เตือง อาแลฮ ยุฮ พะจาว ป ดวน อื โฮว
เล่ีป เตะ� 7 กวน แกะ เซ เลียก ตุย นังซื ปอ เซ เน่อมึ นึง
เตะ ดอม ป งาวม นา ก งาวม คึ อื เซ� 8 เญือม เอจี ฟวยจ
ตุย อื นังซื เซ� ปุย ตัง เจือ ปาวน ปุย เซ� ไม่ ป ระ ป คาว
งา่ โรฮ ปาวน ปุย เซ นุ่ม ไว ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ ลัก่กา กวน
แกะ เซ� โม เซ ไปญ พิน ไม่ ซโลวง ไคร นาวก นึง ป ซออย
ฮงาื โครยญ โฆะ อ�ื ป ซออย ฮงาื เซ เอจี มัฮ รซอม ไววอน
ยุฮ ปุย ไน พะจาว� 9 โม เซ เชยี นึง รซอม เชยี โคระ� อฮั
อื ตอก เฮ�ี
�ปะ เอจี โปง เปอะ ตุย แตะ นังซื ปอ เซ ไม่ เต แตะ ทา

อื เซ� นึง เอจี ยุฮ ปุย ยุม ไม่ เปอะ ไม่ เอจี รวี เปอะ ปุย นึง
ฮนัม แตะ โครยญ เจือ ปุย� โครยญ ปซา� โครยญ เมือง�
โครยญ ปะเทต ละ ซ ทไว เปอะ ละ พะจาว� 10 เอจี ซเพระ
เปอะ แปน ปุย ไน บัน่เมือง ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน
ซตุ รซอฮ ละ พะจาว ยุฮ เอะ� โม เซ ซ โฮลฮ แปน ป ตัต
เตียง ปุย นึง ปลัฮเตะ�� อฮั เซ�
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11 เญอืม เซ อาึ แก แม เยอะ โอเอฮี� ฮมอง เซียง เตปด่า
โฮวน อาวต รวติ รเวยีง ก งาวม คึ เซ ไม่ ปุย ตัง เจือ เซ ไม่
โม ป ระ ป คาว เซ� โม เตปด่า เซ ไก แปน แซน แปน ลัน
แตะ ปอ โอ ปุย เกียฮ โอยจ เมีญ� 12 เตปด่า โฮวน เซ เชยี
นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ� อฮั เฮ�ี
�กวน แกะ ป เอจี ยุฮ ปุย ยุม ไม่ เซ โปง อื โฮลฮ อมันัต

อานา ไม่ คาวคอง ไมจ ไม่ พันญา พันญวง แตะ� โปง อื
โฮลฮ แปน ป ระ ป คาว ไม่ โฮลฮ อื โญตซัก แตะ� โปง ปุย
นัปทื ไม่ ลืลาว แตะ�� อฮั เซ�

13 เญือม เซ เมาะ ป ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ ป อาวต นึง
เมือง มะลอง ญุ่ก� นึง ปลัฮเตะ ญุ่ก� นึง เมือง ป ยุม ญุ่ก�
นึง ปลัฮ รอาวม ญุ่ก� เตือง โอยจ อื อาึ ฮมอง อฮั อื ตอก
เฮ�ี
�ป งาวม นา ก งาวม คึ อื เซ ไม่ กวน แกะ เซ โปง ไม่

โฮลฮ ปุย นัปทื แตะ ไม่ ลืลาว แตะ� โปง โรฮ อื โฮลฮ โญต
ซัก แตะ ไม่ อมันัต แตะ เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ
ไก ลอยจ�� อฮั เซ�

14 ปุย ตัง เจือ ปาวน ปุย เซ อฮั เฮ�ี �อาเมน�� อฮั เซ�
เญือม เซ โม ป ระ ป คาว เซ นุ่ม ไว ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�

6
กวน แกะ เต ทา อาแลฮ

1 เญือม เซ อาึ ยุ เต กวน แกะ เซ ทา อาแลฮ เซ ติ� อาึ
ฮมอง ลเลาะ ปุย ตัง เจือ เซ ติ ปุย� ลเลาะ อื เซ ตอก เนอึ
ม บริ โฮ� อฮั เฮ�ี �โอก เมิฮ�� ฮมอง อฮั อื เซ� 2 เญือม
เซ อาึ แก เยอะ� ชวน บรอง ปิญ นึง ติ ตัว� ป บุก บรอง
เซ เยอ ไปญ ทน�ู ไก ป เกือฮ วอม คึ ละ ติ� ป บุก บรอง
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เซ โอก โฮว ไป โฮว มา� เปลีฮ มัฮ แตะ ปุย เป ปุย นึง ซ เป
เนอมึ อ�ื

3 เญือม เซ กวน แกะ เซ เต แม ทา อาแลฮ เซ ติ แม�
แปน ลอา เตือง เซ� อาึ ฮมอง ลเลาะ ปุย ตัง เจือ เซ ติ ปุย
แม� อฮั โรฮ เฮ�ี �โอก เมิฮ�� ฮมอง อฮั อื เซ� 4 โอก แม
บรอง ซครกั นึง ติ ตัว� ป บุก บรอง เซ โฮลฮ อมันัต ละ ซ
ปุน เกือฮ อื ปุย ปลัฮเตะ รุป ปุ แตะ นึง ซ เกือฮ อื ปุย ยุฮ ยุม
ไม่ ปุ แตะ� ไก ป เกือฮ วจิ ระ ละ ติ�

5 เญือม เซ กวน แกะ เซ เต แม ทา อาแลฮ เซ ติ แม�
แปน ลอวย เตือง เซ� อาึ ฮมอง ลเลาะ ปุย ตัง เจือ เซ ติ
ปุย แม� �โอก เมิฮ�� ฮมอง อฮั อื เซ� อาึ แก แม เยอะ�
โอก แม บรอง ลอง นึง ติ ตัว� ป บุก บรอง เซ ไปญ ลุ่น�
6อาึ ฮมอง เซียง โอเอฮี ตอก ป โอก เน่อมึ ลลาึง ปุย ตัง เจือ
ปาวน ปุย เซ� อฮั เฮ�ี �เฮงาะ ติ ลิต ติ เด่นารอินั�* เฮงาะ
บ่าเล ลอวย ลิต ติ เด่นารอินั� ลออยฮ ไม่ รอาวม อะงุน ปุ
ยุฮ ไลจ ไม่ เฟือฮ เอนิ��* อฮั เซ�

7 เญือม เซ กวน แกะ เซ เต แม ทา อาแลฮ เซ ติ แม�
แปน ปาวน เตือง เซ� อาึ ฮมอง ลเลาะ ปุย ตัง เจือ เซ ติ
ปุย แม� �โอก เมิฮ�� อฮั โรฮ อื ตอก เซ� 8 อาึ แก เยอะ�
โอก แม บรอง ซเงี ล่ึป นึง ติ ตัว� ป บุก บรอง เซ มอยฮ อื
มัฮ ยุม� เมือง ป ยุม ฮอยจ ดิ ไม่ อ�ื ปุย ปลัฮเตะ พา เลีฮ
ปาวน� โม เซ โฮลฮ อมันัต ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ อื ตา ติ
เตะ� ซ ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง วจิ งอ่น� นึง ไปลญ เออปึ งอ่น�
นึง พาญัต งอ่น� นึง โกะพริ ปลัฮเตะ งอ่น�

* 6:6 6:6 ติ เด่นารอินั เซ มัฮ คาโนวน จัง ปุย ปุย ติ ซเงะ� * 6:6 6:6 กัน
ไปลญ เออปึ โฮน เฮี ซ โซะ ลอน ละ โม ป ตุก� ปัง ไก ป โชะ รอาวม อะงุน ไม่
ลออยฮ� โม ป ตุก ปังเมอ โอ ปุน รวี อ�ื
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9 เญือม เซ กวน แกะ เซ เต แม ทา อาแลฮ เซ ติ แม�
แปน พอน เตือง เซ� อาึ แก ฆรมึ คัน ทไว นึง มะลอง�
ชวน ลปุ โม ป โฮลฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ฆาื ครอฮ อื ลปุง พะจาว
ละ ปุย� ไม่ แปน อื ซกิ พีญัน ยุฮ พะจาว ไม่ รพาวม เนอึม
แตะ� 10 โม เซ อฮั เฮี เรยีง� �โอ พะโองจาว� ป ตึก นึง
ระ อมันัต แตะ� ปะ เอจี มัฮ เปอะ ป ซงะ่ ซงอม ไม่ เนอึม
รพาวม เปอะ� ซ เล่ีญ ลัง่ เมาะ เมอ ซ รเตีฮ รตุม เปอะ ไม่
โรก เปอะ เวน ละ ปุย ปลัฮเตะ ฆาื ยุฮ อื ยุม ไม่ เอะ เอ��
อฮั เซ� 11 พะจาว เกือฮ ลปิ ดา ปิญ รฮอยจ ละ โม เซ โค
รยญ โฆะ อ�ื ดวน อื มอง แม อื ติ เตะ� ฮอยจ ละ ยุฮ ปุย
ยุม ไม่ โม ปุโฮมว ป แปน ดิ อื กวนไจ ไม่� ป มัฮ โม เอยีกปุ
อื เซ� เกือฮ อื มอง อื ฮอยจ ละ ยุม ตื โม ป ลัง ยุฮ ปุย ยุม
ไม่� ตอก โรฮ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ โม โกะ อื โรฮ�

12 เญือม เซ อาึ ชวน แม เต กวน แกะ ทา อาแลฮ เซ ติ
แม� แปน แลฮ เตือง เซ� เญือม เซ เรยีง ลัมเลือ ดุงเดียง
เตะ นึง� ซเงะ เปียน ติ แตะ ลอง เอนิ ตอก พา ลอง โฮ� เคิ
เปียน โรฮ ติ แตะ ซครกั เอนิ ตอก ฮนัม เตือง โม่ว อ�ื 13 ซ
โมยญ ติ มะลอง เซ ดุฮ ฮอยจ ลังเตะ� ตอก ดุฮ เปลิ เม โอ
ดิ ตึม นึง ตัม กาื ระ แตะ โฮ� 14มะลอง ปอ ติ แตะ ตอก ปอ
ปุย นังซื โฮ� ฮอยจ ละ ไฆร อ�ื โม มอยจ ไม่ เกาะ โครยญ
โดฮ โฮ เฌาะ ลัก่ อาวต แตะ�

15 โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไม่ โม จาวไน ไม่ โม ฮวันา
ตฮนั� ไม่ โม ป กอย ไม่ โม ป ระ อมันัต� ไม่ โม ป มัฮ กวน
ไจ ปุย ไม่ ปุย โอ มัฮ กวนไจ ปุย� โม เซ ซาวป เม่าะ ติ แตะ
โตะ ทัม ไม่ เฆียป ซโมะ โตะ รองั นึง บลาวง โครยญ โฆะ
แตะ� 16 โม เซ อฮั เฮี ละ บลาวง ไม่ ซโมะ รองั� �ปัว เปอะ
ลเลอมึ ราว แตะ เกือฮ เอะ ไฆลป ฮา ไง่ ป งาวม นา ก งาวม
คึ อื เซ� ไม่ โปน ฮา รพาวม ฮาวก ยุฮ กวน แกะ เซ� 17 เอจี
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ฮอยจ ซเงะ ซัมคัน เปลีฮ พะจาว ไม่ กวน แกะ เซ รพาวม
ฮาวก แตะ� มัฮ ปุย ป ซ ปุน อาวต ลัง่ ซองนา อ�ื� อฮั เซ
โม เซ�

7
เตปด่า ดุฮ อาึง ทา นึง แด่ โม กวนไจ พะจาว

1 ฟวยจ เซ อาึ ยุ เตปด่า ปาวน� ชุง นึง โจง ปลัฮเตะ เตื
อง ปาวน โจง อ�ื โม เตปด่า เซ ฮมั กาื นึง ปลัฮเตะ เฮี เตื
อง ปาวน ลวง อ�ื เกือฮ โตว อื บาึง นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไม่ นึง
ปลัฮ รอาวม� ไม่ ละ โคะ เอาะ โอเอฮี� 2 อาึ ยุ แม เตปด่า
ติ� ฮอยจ เน่อมึ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� ไปญ ทา ยุฮ พะจาว
ป มัฮ พะจาว ไอม ลอป เซ� อฮั อื นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ
ละ เตปด่า เตือง ปาวน อื ป โฮลฮ อมันัต ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ
ไม่ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ รอาวม� 3 อฮั อื ตอก เฮ�ี �กา เฆียง
ฟวยจ ดุฮ เอะ อาึง ทา นึง แด่ โม กวนไจ ยุฮ พะจาว ทื เอะ
เซ� ปลัฮเตะ ญุ่ก� ปลัฮ รอาวม ญุ่ก� โคะ เอาะ ญุ่ก� ปุ ดิ
ยุฮ ไลจ ไม่ ติ เจือ เนอึม�� อฮั เซ� 4 โม ป ไก ทา นึง แด่ อื
เซ อาึ ฮมอง เมาะ ไก อ�ื โม อซิราเอน โครยญ เจอ อื เมีญ
อื ไก ติ แซน ไปล ปาวน ฮมาึน ไปล ปาวน เปือน ปุย�

5 เจอ ยูด่า ไก ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ป ไก ทา นึง แด่
อ�ื เจอ รูเบ่น ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย� เจอ กัต
ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย� 6 เจอ อาเชอ ไก โรฮ
ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย� เจอ นัปทาลี ไก โรฮ ติ ฮมาึน
ไปล ลอา เปือน ปุย� เจอ มะนาเซ ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา
เปือน ปุย� 7 เจอ ซิเมโอน ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เบือน
ปุย� เจอ เลวี ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย� เจอ อติ
ซาคา ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย� 8 เจอ เซบู่ลุน
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ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย� เจอ โยเซป ไก โรฮ ติ
ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย� เจอ เบ่นยามิน ไก โรฮ ติ ฮมาึน
ไปล ลอา เปือน ปุย ตอก เซ โรฮ�

ปุย โฮวน จาวป เครองึ ปิญ รฮอยจ
9 ฟวยจ เซ อาึ แก เยอะ โอเอฮี� ชวน ปุย โฮวน ปอ โอ

แตะ เญือะ โอยจ เมีญ� มัฮ ปุย โครยญ เมือง� โครยญ
เจือ� โครยญ ปะเทต� โครยญ ปซา� จาวป เครองึ ปิญ
รฮอยจ� ไปญ ฮละ ตัน ไม่ อ�ื ชุง ลั่กกา ก งาวม คึ ไม่ ลั่
กกา กวน แกะ เซ� 10 อฮั เฮี นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ�
�อมันัต ป เกือฮ ปุย โปน ป โอ ไมจ ไก ไม่ พะจาว ยุฮ เอะ

ป งาวม นา ก งาวม คึ อื เซ ไม่ กวน แกะ เซ�� อฮั เซ�
11 โม เตปด่า เตือง โอยจ อื ชุง รวติ รเวยีง ก งาวม คึ เซ�

ไม่ รวติ รเวยีง ป ระ ป คาว งา่ โรฮ ปาวน ปุย ไม่ ปุย ตัง เจือ
ปาวน ปุย เซ� เญือม เซ โม เตปด่า เซ นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ
เตะ ลัก่กา ก งาวม คึ เซ ละ ซ ไว แตะ พะจาว� 12อฮั อื ตอก
เฮ�ี
�อาเมน� รซอม ลืลาว� ไม่ โญต ไม่ ซัก� ไม่ พันญา พัน

ญวง� ไม่ รซอม ญันด่ี� ไม่ อมันัต โญตซัก� ไม่ ระ เรยีง ระ
แด่น� มัฮ ป โปง ไม่ พะจาว ยุฮ เอะ เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ เฆี
ยง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� อาเมน�� อฮั เซ�

13 โม ป ระ ป คาว เซ ไฮมญ อื นึง อาึ ติ ปุย� อฮั เฮ�ี
�โม ป จาวป ลปิ ดา ปิญ เซ มัฮ ปุย� มัฮ ฮอยจ อื เน่อมึ ก
เมอ�� อฮั เซ เนิ�

14 อาึ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �จาวไน� อาึ ยุง โตว� ปะ ยุง
เปอะ ไอฮ�� อฮั เซ ละ�
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ปุย เซ อฮั แม อื เนิ ตอก เฮ�ี �โม เฮี มัฮ ป โอก เน่อมึ
เม่ะมัก่ โฮน ระ เนอึม อื เซ� เอจี มัฮ ซัก อื ลปิ ดา แตะ เซ
นึง ฮนัม กวน แกะ เซ� มัฮ เซ ป ปิญ รฮอยจ อื ฆาื อ�ื 15 มัฮ
เซ ป โฮลฮ อื อาวต ฆาื อื ลัก่กา ก งาวม คึ ยุฮ พะจาว� ไม่
โฮลฮ อื รซอฮ ละ อื นึง วฮินั ยุฮ อื เตือง ซเงะ่ รซาวม� ป
งาวม นา ก งาวม คึ อื เซ ซ แปน ป เฆีญ ป เดีย อ�ื

16 �โม เซ เญือะ ซ วติ โตว ป โซม ป ไอฮ ฆาื อื ติ ชวง�
เญาะ ไก โตว โซะ กอยจ ฮรวน บริ ละ� 17 นึง มัฮ กวน แกะ
ป อาวต บัก่บว่น ก งาวม คึ เซ ป แลน แก โซะโกะ ฮรกัซา นึง
โม เซ ตอก ป เลียง แกะ โฮ� ซ ตาว อื ฮอยจ ละ รอาวม ปลาึ
ฮ ป ไก จีวติ นึง� พะจาว ซ บ่วต รบวต อื โครยญ เฌีย��
อฮั เซ�

8
กวน แกะ เต แม ทา ติ

1ฟวยจ เซ กวน แกะ เซ เต แม ทา ติ แม� แปน อาแลฮ
เตือง เซ� เญอืม เซ โอเอฮี นึง เมือง มะลอง โฆย เอนิ เมาะ
บลัฮ ชวัโมง�

2 อาึ ยุ เตปด่า อาแลฮ ป ชุง ลัก่กา พะจาว� ไก ป เกือฮ
โตวต ละ อาแลฮ�

3 ไก แม เตปด่า ติ เลียก ชุง โบ คัน ทไว เซ� ไปญ ซโล
วง ไคร� ไก ป เกือฮ ป ซออย ฮงาื ละ โฮวน� ละ ซ รไม่ อื
ไม่ รซอม ไววอน ปุย ไน พะจาว โครยญ โฆะ อ�ื ทไว อื ละ
พะจาว ราว คัน ไคร ป อาวต ลั่กกา ก งาวม คึ เซ� 4 ม่าึต
ป ซออย ฮงาื เซ ไม่ รซอม ไววอน ปุย ไน พะจาว เซ ฮาวก
เน่อมึ นึง เตะ เตปด่า ป ชุง ซองนา พะจาว เซ� 5 เญือม
เซ เตปด่า เซ ไปญ โรวก ซโลวง เซ� ตุย ดุฮ งอ โตะ อื เน่
อมึ นึง คัน ทไว เซ เกือฮ นาวก� ฟวยจ เซ น่าึก อื นึง ปลัฮ
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เตะ� โอก เอนิ เนอึม บริ นึง ฆาื อื ไม่ ลอยฮ โอเอฮี เนอึม
ไอฮ พาวม แตะ� ปลุกปลัก ดุงเดียง เตะ นึง ไม่ อ�ื

โม เตปด่า ปาึง โตวต ยุฮ แตะ
6 เญือม เซ เตปด่า อาแลฮ เซ เพรยีง ติ แตะ ละ ซ ปาึง

แตะ โตวต ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ อ�ื
7 เตปด่า ติ อื เซ ปาึง โตวต ยุฮ แตะ� เญือม เซ เยอ ราื

เอนิ แพร ไม่ งอ รไม่ ไม่ ฮนัม นึง ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ� ปลัฮ
เตะ พา เลีฮ ลอวย� ฮะ ติ เตะ� โคะ เอาะ พา เลีฮ ลอวย�
ฮะ โรฮ ติ เตะ� ไรป ซงา ฮะ เตือง โอยจ อ�ื

8 เตปด่า ติ อื แม� ปาึง โรฮ โตวต ยุฮ แตะ� แปน ลอา เตื
อง เซ� ไก โอเอฮี ติ เจือ ตอก โม ฮลาวง โฮ� ฮาวก งอ นึง�
ไก ป น่ากึ โตะ ปลัฮ รอาวม� ปลัฮ รอาวม เซ พา เลีฮ ลอวย
แปน ฮนัม ติ เตะ� 9 เมาะ ป ไก รพาวม โตะ ปลัฮ รอาวม พา
เลีฮ ลอวย� ยุม ติ เตะ� โม ซปาว รอาวม พา เลีฮ ลอวย�
ไลจ โรฮ ติ เตะ�

10 เตปด่า ติ อื แม� ปาึง โรฮ โตวต ยุฮ แตะ� แปน ลอวย
เตือง เซ� ไก ซโมยญ ระ ติ� รเออปึ ตอก ฆิ โฮ� ดุฮ เน่อมึ
มะลอง� โกลง โครยญ โกลง พา เลีฮ ลอวย� ซโมยญ ระ ติ
โนง เซ ดุฮ นึง อื ติ เตะ� ดุฮ โรฮ นึง เดือะ โกลง ตอก เซ
โรฮ� 11มอยฮ ซโมยญ ระ เซ มัฮ เยื่อ ซอง� รอาวม พา เลีฮ
ลอวย� ซอง ฆาื อื ติ เตะ� โฮวน ป ยุม ฆาื ญุ แตะ รอาวม
เซ นึง ซอง รอาวม เซ ละ แตะ�

12 เตปด่า ติ อื แม� ปาึง โรฮ โตวต ยุฮ แตะ� แปน ปาวน
เตือง เซ� ซเงะ ไม่ เคิ ไม่ ซโมยญ พา เลีฮ ลอวย� ไลจ ตา
ติ เตะ� พา เลีฮ ลอวย� มัฮ เกือฮ อื เฟียก ตา ติ เตะ� เมือ
ซเงะ่ อื พา เลีฮ ลอวย� เฟียก โรฮ ตา ติ เตะ� เมือ ก ซาวม
อื ซเปีย เคิ ไม่ ซโมยญ พา เลีฮ ลอวย� เฟียก โรฮ ตา ติ
เตะ�
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13 ฟวยจ เซ อาึ แก โอเอฮี� ชวน โปว กลัง ลอง นึง กัง
ฮาว ก ฮลาวง อื ติ ตัว� ฮมอง อฮั อื เฮี นึง ลเลาะ รโปยญ
แตะ� �เม่ะมัก่� เม่ะมัก่� เม่ะมัก่ ลอน ละ ปุย นึง ปลัฮเตะ
ฆาื เซียง โตวต ยุฮ เตปด่า ลอวย ป ซ ปาึง ลัง่ โตวต ยุฮ แตะ
เซ�� อฮั เซ�

9
โตะ ครุฮ โอ ไก ก นัน

1 เตปด่า ติ อื แม ปาึง โรฮ โตวต ยุฮ แตะ� แปน พอน เตื
อง เซ� อาึ ยุ ซโมยญ ติ โนง� เอจี มัฮ ซโมยญ ดุฮ เน่อมึ
มะลอง ฮอยจ ลังเตะ� ไก ป เกือฮ ควน กัฮ กอแจ โตะ ครุฮ
โอ ไก ก นัน ละ� 2 ซโมยญ เซ โปฮ โตะ ครุฮ โอ ไก ก นัน
เซ� เมือต เอจี โปฮ อื โอก เอนิ ม่าึต โอเอฮี นึง ตอก ม่าึต
งอ เญือม โตก ปุย โฮ� ม่าึต เซ เดีย รงั ซเงะ� เกิต เอนิ เฟี
ยก โอเอฮี นึง ฆาื อ�ื 3 เญือม เซ โอก ซดู โฮวน เน่อมึ นึง
ม่าึต โอเอฮี เซ� เลีฮ ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ� ไก ป เกือฮ อมั
นัต ละ เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ ป โซะ ละ ปุย ตอก ปิต ดอโกก โฮ�
4 ไก ป คัต โอ ยุฮ ไลจ ไม่ ไรป นึง ปลัฮเตะ ไม่ พักเญือ ไม่
โคะ เอาะ นึง อ�ื มัฮ เกือฮ อื ยุฮ ป โซะ ละ ปุย ป โอ ไก ทา
ยุฮ พะจาว นึง แด่ อื โน่ง� 5 เกือฮ โตว อื ยุฮ ยุม ไม่ โม เซ�
มัฮ เกือฮ อื คา โม ป โอ ไก ทา นึง แด่ อื เซ พอน เคิ เอนิ�
ตอก เกือฮ ดอโกก ปุย อาวม ป โซะ เญอืม ตาวต อื ปุย โฮ�
6 เญือม เซ ปุย ซ ซาวป ตอก ซ ยุม แตะ ปังเมอ โอ ซ โฮลฮ
ยุม� ซ ฆวต ยุม ปังเมอ โอ ซ เกียฮ ยุม�

7 ซดู โฮวน เซ ฮุนฮงั อื ตอก บรอง บุก ปุย เญอืม โฮว รุป
แตะ เซิก โฮ� นึง ไกญ อื ไก ป ตอก วอม ไคร นึง� นา อื
ตอก นา ปุย� 8ฮาึก อื ตอก ฮาึก ปรโปวน โฮ� เบยีง อื ตอก



พะทัม รโฮงะ 9:9 xxiii พะทัม รโฮงะ 9:18

เบียง รเวยี ซิงโต� 9 รปอฮ นึง รน่าวก อื ตอก เอนิ ลปิ ไร
เฆีญ รน่าวก ตฮนั โฮ� ลอยฮ โพรยจ อื ตอก ลอยฮ เลาะ
โฮวน เมือะ บรอง เญือม ตอ อื โฮว รุป เซิก โฮ� 10 ไก รญี
นึง ซตะ อื ตอก ดอโกก โฮ� นึง ซตะ อื เซ ไก อมันัต เกีย
ฮ ยุฮ ป โซะ ละ ปุย พอน เคิ เอนิ� 11 ไก กซัต ตัตเตียง ติ�
มัฮ เตปด่า กุม โตะ ครุฮ โอ ไก ก นัน เซ� นึง ลปุง ฮบีรู เยอ
มอยฮ กซัต เซ มัฮ อาบัต่โด่น� นึง ลปุง กรกิ ปุย อฮั อะปอ
ลิโอน* ละ อ�ื 12 เอจี ฟวยจ ติ เจือ เม่ะมัก่ เกอ� ซ ไก ลัง่
ลอา เจือ เม่ะมัก่ ป ซ ฮอยจ เจอ�

13 เตปด่า ติ อื แม ปาึง โรฮ โตวต ยุฮ แตะ� แปน แลฮ เตื
อง เซ� อาึ ฮมอง เซียง ป โอก เน่อมึ นึง โด่วง เตือง ปาวน
อื ป ไก นึง โจง คัน ไคร ป ไก ลัก่กา พะจาว เซ� 14 เซียง เซ
อฮั อื ละ เตปด่า ป ไปญ โตวต เซ ตอก เฮ�ี �กัฮ แปฮ เมิฮ
เตปด่า เตือง ปาวน อื ป ปุก พะจาว อาึง โบ โกลง ระ ป มัฮ
โกลง ยูฟะเรตี เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 15พลวย เนอึม อื เตือง
ปาวน อื เซ� เตปด่า ปาวน เซ เอจี เพรยีง อาึง ติ แตะ ละ ซ
ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย งอ่น� เญอืม เติง เวลา พัต พะจาว อาึง
ชวัโมง อ�ื ไม่ ซเงะ เคิ เนอมึ อื ละ อ�ื ปุย ปลัฮเตะ� พา เลีฮ
ลอวย� ซ ยุฮ ยุม ไม่ อื ติ เตะ� 16 โม ตฮนั บุก บรอง เงอ ไก
ลอา รอย ลัน� มัฮ เมาะ เซ เมาะ ฮมอง อาึ อ�ื

17 เญอืม เซ อาึ ยุ บลอง เงอะ บรอง ไม่ ป บุก อื ตอก เฮ�ี
ป บุก เซ ไก ควน เฆีญ รน่าวก� ซี อื ซครกั ตอก งอ� ไม่ ซี
นัมเงนิ ตอก แกว มาฮานิน� ไม่ ซเงี อื ตอก มัต โฮ� ไกญ
บรอง เซ ตอก ไกญ รเวยี ซิงโต โฮ� เน่อมึ โตะ มวยญ อื
โอก งอ นึง ไม่ ม่าึต ไม่ รเออปึ มัต� 18 ป โซะ ลอวย เจือ เซ
พา ปุย ปลัฮเตะ เลีฮ ลอวย� ยุฮ ยุม ไม่ อื ติ เตะ� ยุฮ ยุม
* 9:11 9:11 อาบัต่โด่น ไม่ อะปอลิโอน เซ เอจี มัฮ ติ ควมัไม อ�ื มัฮ อฮั อื �ป
ยุฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี� ไม่�
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ไม่ อื นึง งอ ไม่ ม่าืต ไม่ รเออปึ มัต ป โอก เน่อมึ โตะ มวยญ
บรอง เซ� 19 อมันัต บรอง เซ ไก นึง มวยญ อื ไม่ ซตะ อ�ื
ซตะ อื ไก ไกญ ตอก ซโอยญ โฮ� เกียฮ โกว ซตะ แตะ เซ
ละ ซ ยุฮ แตะ ป โซะ ละ ปุย�

20 ปุย เมาะ ป คัง ลัง่ อื นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ป โอ ดิ ยุม นึง
ป โซะ ลอวย เจือ เซ� ทื ลัง่ พี ไม่ ไว ลัง่ อื ฮุป ยุฮ ปุย นึง
ไคร� นึง มาื� นึง ไร ซเง�ี นึง ซโมะ� ไม่ นึง โคะ นึง เอาะ�
ฮุป เซ มัฮ ป โอ เกียฮ ยุ เกียฮ ฮมอง โอเอฮี� ไม่ โอ อื เกียฮ
โฮว เกียฮ เอญี� ปุย โม เซ เฌาะ โตว ลัง่ รพาวม แตะ ฮา
ทื แตะ โอเอฮี ป ยุฮ แตะ นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ ตอก เซ�
21 โม เซ ดิ ไกลฮ โตว ลัง่ นึง ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย� ไม่ โกว
แตะ อมันัต พี� ไม่ ยุฮ แตะ โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ ไม่ ปร
โปวน โอ ไมจ� ไม่ กัน บระ กัน ปอก แตะ ลัง่�

10
เตปด่า ระ เรยีง ระ แด่น

1 อาึ ยุ แม เตปด่า ระ เรยีง ระ แด่น เลีฮ เน่อมึ มะลอง
ติ� โกะ อื ไฆลป นึง ชุต รวู� โกฮ รยุง ราว ไกญ อ�ื นา อื
รงั ตอก ซเงะ� รเวอืง อื ไม่ ชวง อื ตอก ด่อง งอ โฮ� 2 ไปญ
นังซื ปอ แตวะ ติ� นังซื เซ เอจี ไฆลฮ� ชวง ลัก่ ดอม อื โจฮ
ปลัฮ รอาวม� ชวง ลัก่ วิ อื โจฮ โบ่ก� 3 อฮั โอเอฮี นึง ล
เลาะ เรยีง แตะ ตอก อาวม รเวยี ซิงโต โฮ� ฟวยจ เซ เนอึ
ม เอนิ บริ นึง อาแลฮ เตะ� 4 เญือม เอจี ฟวยจ เนอึม บริ
อาแลฮ เตะ เซ� อาึ ริ ไซฮ ป ฮมอง แตะ เซ แปน ตัว นังซื�
อาึ ปังเมอ ฮมอง เซียง เน่อมึ มะลอง อฮั เฮี เนิ� �โอเอฮี ป
อฮั เนอมึ บริ อาแลฮ เตะ เซ� ไตม อาึง นึง โกะ เปอะ ไอฮ�
ทัน โตว ไซฮ แปน นังซื�� อฮั เซ เนิ�
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5 เตปด่า ยุ อาึ ป โจฮ ราว ปลัฮ รอาวม บลัฮ ไม่ โบ่ก บลัฮ
เซ� ยวก เตะ ดอม แตะ ลัก่ มะลอง� 6 ซันญา ซโตฮ อาึง
อื เบือ มอยฮ พะจาว ป ไอม ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� มัฮ
ป ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง ไม่ ปลัฮ รอาวม ไม่ โอเอฮี
อาวต นึง อื โครยญ เจือ� ซันญา ซโตฮ อื ตอก เฮ�ี �เฆิม
เฮี เญาะ ไก โตว มอง โล่ว โงย่ แอต นึง อ�ื 7 เญอืม ปาึง เต
ปด่า รเคะ ไน อาแลฮ เซ โตวต ยุฮ แตะ� แพนกัน ป เม่าะ
พะจาว อาึง ซ ฟวยจ เญือม เซ� เอจี มัฮ ป ซันญา อื อาึง
ละ กวนไจ ยุฮ แตะ ป มัฮ โม ป ซึป ลปุง แตะ โฆะ�� อฮั เซ�

8 เญือม เซ เซียง ฮมอง เงอะ ป โอก เน่อมึ มะลอง เซ�
อฮั แม เฮี เนิ� �โฮว ตุย นังซื ป เอจี ไฆลฮ เซ ป อาวต นึง
เตะ เตปด่า ป ชุง นึง ปลัฮ รอาวม ไม่ นึง โบ่ก เซ�� อฮั เซ
เนิ�

9 อาึ โฮว เนอมึ เมอะ เคะ เตปด่า เซ� ปัว นังซื ปอ แตวะ
เซ นึง� เตปด่า เซ อฮั เฮี เนิ� �ตุย โซม เมิฮ� ซ เกือฮ โตะ
เวยีก เปอะ ซอง ปังเมอ ซ เกือฮ โตะ มวยญ เปอะ เด ตอก
โกะ แฮ โฮ�� อฮั เซ เนิ� 10 อาึ ตุย เนอึม โซม นังซื ปอ
แตวะ อาวต นึง เตะ เตปด่า เซ� โตะ มวยญ เญอะ เด เนอึ
ม ตอก โกะ แฮ โฮ� เญือม เอจี ฟวยจ โบลวต เตอะ อาวม
ซอง อื ฮอยจ โตะ เวียก แตะ� 11 เญือม เซ อาึ ไก ป ดวน
เนอะ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ รโฮงะ ไลลวง ป ซ เกิต ลั่กกา
ปุย� มัฮ ไลลวง ปุย โฮวน เจือ� โฮวน ปะเทต� โฮวน ปซา�
ไม่ ไลลวง โม กซัต�� อฮั เซ เนิ�

11
ซกิ พญีัน ยุฮ พะจาว ลอา ปุย
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1ฟวยจ เซ ไก ป เกือฮ โคะ รแนต เนิ ตอก โคะ ฆิ โฮ� อฮั
เฮี เนิ� �โกฮ แนต วฮินั ยุฮ พะจาว ไม่ คัน ทไว นึง อ�ื ไมจ
โรฮ เปอะ เมีญ เมาะ ไก โม ป ไว พะจาว โตะ วฮินั เซ โรฮ�
2 ลวง ก พริ อื ทัน โตว แนต� นึง เอจี โปง พะจาว อื ละ ปุย
ตัง เมือง� ปุย ตังเมือง เซ ซ พลิฮ บึน เวยีง เยรูซาเลม เซ
รปาวน โรฮ ลอา เคิ� 3 อาึ ซ เกือฮ อมันัต ละ ซกิ พีญัน ยุฮ
แตะ ลอา ปุย� เกือฮ เกียฮ ซึป ลปุง แตะ ละ ปุย ติ เปือน
ไปล ลอา รอย ไม่ ลแฆลฮ ซเงะ� ซ เกือฮ จาวป เครองึ ฮาื
ฆัน ไม่ อ�ื� อฮั เซ� 4 ปุย ลอา เซ มัฮ โคะ กาวก ลอา โคะ ไม่
ออม ฮลาวง ลอา� ชุง ลัก่กา พะโองจาว ป กุม ปลัฮเตะ เฮ�ี
5 ดัฮ ไก ป ริ ยุฮ ป โซะ ละ ปุย ลอา เซ� ซ โอก งอ เน่อมึ โตะ
มวยญ อื ละ ซ เกือฮ อื โม ป ฆวต ยุฮ ป โซะ ละ แตะ เซ ฮะ
ล่อยญ� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ ยุม โม ป ริ ยุฮ ป โซะ ละ อื เซ�
6 ซกิ พีญัน ลอา ปุย เซ ไก อมันัต ละ ซ เกือฮ แตะ พริ โอ
เฮละ ติ เจน ซึป อื ลปุง พะจาว ละ ปุย� ไก โรฮ อมันัต ละ ซ
เกือฮ แตะ รอาวม แปน ฮนัม โครยญ โดฮ� ไก โรฮ อมันัต
ละ ซ เกือฮ แตะ ป โซะ โครยญ เจือ ฮอยจ ละ ปุย ปลัฮเตะ�
ตอก ฮอยจ ฮา ไม่ พาญัต โอเอฮี� ตัม รพาวม แตะ โครยญ
ฆวต เกือฮ แตะ ฮอยจ�

7 เญือม เอจี ฟวยจ ซึป อื ลปุง พะจาว ละ ปุย เยอ� โกะ
พริ โอก เน่อมึ โตะ ครุฮ โอ ไก ก นัน เซ ซ รุป ปุ แตะ ไม่ พี
ญัน ลอา เซ� ซ เป อ�ื ซ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื 8 โกะ เนอมึ ปุย ลอา
เซ ซ อาวต เฮยี ตัม กอง กไน เวยีง ระ เซ� เอจี มัฮ เวยีง ก
เคิง ปุย พะโองจาว ยุฮ แตะ นึง ไมะซาวแควง� เวยีง เซ ปุย
เอจี แพป โรฮ อื ไม่ เมือง โซโด่ม ไม่ เมือง อียปิ� 9 ปุย โค
รยญ เจือ� โครยญ เมือง� โครยญ ปะเทต� โครยญ ปซา
ซ แก ที โกะ ป ยุม เซ ลอวย ซเงะ ไม่ บลัฮ� ซ คัต ปุย รมั
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รมอยจ อ�ื 10 ปุย อาวต นึง ปลัฮเตะ เฮี ซ มาวก ฆาว คาว
เบื่อ� ซ เลียง ปุ แตะ ไม่ ไมจ เปละ มวน พาวม แตะ นึง เอจี
ยุม ป ซึป ลปุง พะจาว ลอา เซ� ซ เกือฮ คองควน ละ ปุ แตะ
ฆาื อ�ื มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ฆาื ยุฮ ปุย ลอา เซ ป โซะ ละ ปุย
ปลัฮเตะ�

11 เญอืม เอจี โปน อื ฮา ลอวย ซเงะ ไม่ บลัฮ ฮา� พะจาว
ปังเมอ เกือฮ แม ปุย ลอา เซ เกียฮ รพาวม� ไก แม จีวติ
ตอก ไพรม แตะ� ปุย ลอา เซ โกฮ ชุง เอนิ� โม ป โฮลฮ ยุ อู
ฮลัต เนอมึ ฮลัต แนม ฆาื อื โครยญ โฆะ แตะ� 12 เญอืม เซ
ปุย ลอา เซ ฮมอง ลเลาะ ระ เน่อมึ มะลอง� �ฮาวก ฮอยจ
นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื ลไล แก โม ป คัม ป ตุง แตะ เซ� ปุย
ลอา เซ โฮลฮ ฮาวก ฮอยจ เมือง มะลอง ไม่ ชุต รวู�

13 เญอืม เซ ดุงเดียง เอนิ เตะ นึง จุบัน่ เอนิ� เรยีง ลัมเลือ
เอนิ� เวยีง เซ เยอ พา เลีฮ กาว ปุน� ไลจ ติ ปุน� ป ยุม ฆาื
ดุงเดียง เตะ เซ ไก อาแลฮ เปือน ปุย� เมาะ ป คัง ลัง่ อื เซ
ฮลัต เตีจ� ลืลาว พะจาว เมือง มะลอง ฆาื อ�ื

14 เอจี ฟวยจ ลอา เจือ เม่ะมัก่ เกอ� มอง แลนๆ� เม่ะมัก่
ติ เจือ อื แม เอจี ซดิ ซ ฮอยจ อ�ื ซ แปน ลอวย เตือง เซ�

เตปด่า ปาึง โตวต โฮน อาแลฮ
15 เญือม เซ เตปด่า ติ อื ปาึง แม โตวต ยุฮ แตะ� แปน

อาแลฮ เตือง เซ� โอก เซียง ปุย เน่อมึ นึง เมือง มะลอง
โฮวน� อฮั เฮี นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ�
�อมันัต ตัตเตียง บัน่เมือง นึง ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อื เอจี

เปียน อื แปน อมันัต ยุฮ พะจาว กุม เอะ ไม่ พะครติ ยุฮ อ�ื ซ
โฮลฮ ตัตเตียง ลอป อื โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ� 16 เญื
อม เซ โม ป ระ ป คาว งา่ โรฮ ปาวน ปุย เซ ป งาวม นา ก
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งาวม คึ อื ลัก่กา พะจาว เซ� นุ่ม ไว พะจาว ปอ จิ ไกญ แตะ
เตะ� 17 อฮั เฮ�ี
�โอ พะโองจาว ป มัฮ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ�

ปะ มัฮ เปอะ ป ตึน ไก เน่อมึ โฆะ ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี เอะ
ญันด่ี ไม่ ปะ นึง เอจี เติง เวลา โฮลฮ เปอะ ตัตเตียง ปลัฮ
เตะ นึง อมันัต ระ ยุฮ แตะ เน่อมึ ปเล่ีย เฮ�ี 18 ปุย ตังเมือง
ฮาวก รพาวม เนอึม ฮาวก รพาวม แนม นึง เอจี เติง เวลา
เปลีฮ เปอะ รพาวม ฮาวก แตะ� ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ รเตีฮ โม
ป ยุม เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ� เอจี เติง โรฮ เวลา เกือฮ เปอะ
ลังวนั ละ โม กวนไจ เปอะ ป มัฮ โม ป ซึป ลปุง เปอะ เซ� ซ
เกือฮ โรฮ เปอะ ลังวนั ละ ปุย ไน แตะ� เมาะ ป นัปทื เนอึ
ม อื ปะ เตือง โอยจ อ�ื เตือง ป ระ ป แตวะ� เอจี เติง โรฮ
เวลา ละ ซ ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่ โม ป ยุฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี� อฮั เซ�

19 เญือม เซ วฮินั ยุฮ พะจาว นึง เมือง มะลอง เอจี โบฮ�
โตะ วิฮนั เซ ปุย ยุ ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว นึง อ�ื เญื
อม เซ ไก ปลุกปลัก เนอึม บริ นึง� ลอยฮ เนอึม ไอฮ พาวม
แตะ� ดุงเดียง เตะ นึง ไม่ ราื เนอมึ ราื แนม แพร นึง�

12
ปรโปวน ติ ปุย ไม่ เงอืก ระ

1 เญือม เซ ไก ป ซัมคัน ระ ไล นึง มะลอง� ไก ปรโปวน
ติ ปุย� จาวป ฟุต ซเงะ� เคิ มัฮ ป อาวต ฆรมึ ชวง อ�ื นึง
ไกญ อื ไก ซโมยญ นึง กาว โรฮ ลอา โนง แปน วอม คึ ยุฮ อ�ื
2 ปรโปวน เซ เอจี โรวก� ครวก รกั นึง โซะ ซ อาวต แตะ�

3 ไก แม ป ซัมคัน นึง ติ เจือ นึง มะลอง เงอ� ไก เงอืก
ระ นึง ติ ตัว� ซครกั� ไก ไกญ อาแลฮ� ไก โด่วง กาว� นึง
ไกญ อื เซ ไก วอม คึ นึง อาแลฮ� 4พา ซโมยญ เลีฮ ลอวย�
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รูรี อื นึง ซตะ แตะ� เกือฮ อื ดุฮ ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ ติ ปุน�
ป มัฮ เงอืก เซ� ชุง ลัก่กา ปรโปวน ซ ไก กวน เซ ละ ซ กุก
อื กวน อื เญือม เอจี เกิต อ�ื 5 ปรโปวน เซ เกิต กวน รเมะ
ติ� มัฮ ป ซ ตัตเตียง ปุย นึง คอน ไร โครยญ เมือง ปุย� ไก
ป ตุย พราวป โรวก กวน อื เซ ฮอยจ ละ พะจาว นา ก งาวม
คึ อื เซ� 6 ปรโปวน เซ ตอ ฮอยจ ก แฮรป ก เตียป พะจาว
ละ แตะ นึง ลาึน เวอืฮ ติ โดฮ� นึง ซ แลน แก พะจาว อื นา
เซ ติ เปือน ไปล ลอา รอย ไม่ ลแฆลฮ ซเงะ�

กัน รุป เตปด่า ปุ แตะ นึง มะลอง
7 เญือม เซ เกิต กัน รุป เตปด่า ปุ แตะ นึง มะลอง� มีคา

เอน ไม่ เตปด่า ยุฮ อื โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ เงอืก เซ� เงอืก เซ
ไม่ เตปด่า ยุฮ อื รุป โรฮ ปุ แตะ ไม่ มีคาเอน ไม่ เตปด่า ยุฮ
อื โรฮ� 8 เงอืก เซ ไม่ โม ลุกนอง อื ไป� เญือะ ไก โตว เบือ
ง ก อาวต นึง เมือง มะลอง ฆาื อ�ื 9 เงอืก ระ เซ เอจี มัฮ ซ
โอยญ ไพรม� มัฮ ป อฮั ปุย พี ระ ไม่� ไม่ อฮั อื ซาตัน ไม่�
มัฮ ป จุ ปุย เตือง ปลัฮเตะ อ�ื เอจี ไก ป น่ากึ ฮอยจ นึง ปลัฮ
เตะ ไม่ เตปด่า ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื

10 เญอืม เซ อาึ ฮมอง เซียง เน่อมึ นึง มะลอง� อฮั เฮี เนิ
นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ�
�ปเล่ีย เฮี มัฮ เวลา เป พะจาว ป โอ ไมจ โครยญ เจือ�

ปเล่ีย เฮี มัฮ เวลา โฮลฮ อื แปน กซัต ละ ซ ตัตเตียง อื โอ
เอฮี นึง อมันัต ยุฮ แตะ โครยญ เจือ� มัฮ โรฮ เญือม เปลีฮ
พะครติ เลือก อื เซ อมันัต ระ ยุฮ แตะ ละ ปุย� ป นอป แนฮ
เอียกปุ เอะ พิต ไม่ รโจฮ อื ละ พะจาว เตือง ซเงะ่ รซาวม
เซ� เอจี ไก ป น่าึก โปวฮ ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ� 11 โม เอียก
ปุ เอะ เอจี เป อื ป นอป อื พิต เซ� มัฮ เบือ ฮนัม กวน แกะ
เซ ไม่ เบือ ลปุง เนอึม รโฮงะ อื ละ ปุย ป เป อื เบือ อ�ื ปัง
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จัมเปน ยุม เบือ ป เจือ แตะ� โม เซ ฮลัก โตว ลัง่ กอ จีวติ
แตะ� 12 โอ เมือง มะลอง ไม่ ป อาวต นึง เปอะ� ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม� ปังเมอ ซ เม่ะมัก่ เนอมึ ละ
ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ รอาวม นึง เอจี เลีฮ พี ระ เคะ เปอะ� ไม่
ฮาวก รพาวม เนอึม ฮาวก รพาวม แนม แตะ นึง เอจี ยุง อื
เงีย่ง ซเงะ แตะ�� อฮั เซ�

เงอืก อาื ปรโปวน เซ
13 เญือม เอจี ยุง เงอืก เซ น่าึก ปุย แตะ ฮอยจ นึง ปลัฮ

เตะ เอ� อาื เอนิ ปรโปวน ป เอจี เกิต กวน รเมะ เซ ฆาื อ�ื
14 ปังเมอ ไก ป เกือฮ โพรยจ กลัง ลอง ละ ปรโปวน เซ เตือง
ลอา ก บลัฮ อ�ื นึง ซ เกือฮ อื โปว ฮอยจ นึง เบือง ก อาวต
แตะ นึง ลาึน เวอืฮ� ละ ซ เกือฮ อื โปน ฮา ซโอยญ เซ� พะ
จาว ซ แลน แก อื นา เซ ลอวย เนอึม ไม่ บลัฮ� 15 ซโอย
ญ เซ เกือฮ รอาวม โอก เน่อมึ โตะ มวยญ แตะ ตอก โกลง
โฮ� เกือฮ อื ปัต โฮว ลัก่ อาวต ปรโปวน เซ ละ ซ เกือฮ แตะ
รอาวม เซ โรวก ปรโปวน เซ� 16 ปลัฮเตะ ปังเมอ เรอึม ปร
โปวน เซ� องั มวยญ แตะ ละ ซ ดวต แตะ รอาวม ป ปัต
โอก เน่อมึ โตะ มวยญ เงอืก เซ� 17 เงอืก เซ ฮาวก รพาวม
ละ ปรโปวน เซ� โอก โฮว ละ ซ รุป แตะ ปุ แตะ ไม่ จัตเจือ
ปรโปวน เซ เมาะ ป คัง ลัง่ อื เซ� โม จัตเจือ อื เซ มัฮ ป ยุฮ
ตัม ป อฮั พะจาว อาึง� ไม่ แปน อื พีญัน เนอึม รพาวม ยุฮ
พะเยซู� 18 เงอืก เซ ลโล่ะ ชุง เฆียง รอง ปลัฮ รอาวม�

13
โกะพริ ป โอก เน่อมึ ปลัฮ รอาวม

1 เญอืม เซ อาึ ยุ โอก โกะพริ เน่อมึ ปลัฮ รอาวม เซ ติ ตัว�
ไก โด่วง กาว� ไกญ อื ไก อาแลฮ� โด่วง อื เซ ไก วอม คึ นึง
เตือง กาว อ�ื นึง ไกญ อื เซ ไก ป ไซฮ ปุย นึง� มัฮ โอยจ
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ลปุง พามัต พะจาว� 2 โกะพริ ยุ อาึ เซ ตอก รเวยี พรุยฮ
โฮ� ชวง อื ตอก ชวง เครฮี โฮ� มวยญ อื ตอก มวยญ รเวยี
ซิงโต โฮ� เงอืก เซ เกือฮ อมันัต ระ ยุฮ แตะ ละ อื ไม่ เกือฮ
อื ตัตเตียง ปุย ตัง โกะ แตะ� 3 ไกญ โกะพริ เซ ติ อื เซ ตอก
ป เอจี ลอก เบราะ บัต่ ป เอจี มอก ปุย ปอ ยุม อื โฮ� เบราะ
อื เซ ปังเมอ เอจี ไฮ� ปุย ติ ปลัฮเตะ เงอตึ เนอึม ฆาื อ�ื
ฟวต เอนิ โกะพริ เซ ฆาื อ�ื 4 ปุย โม เซ นุ่ม ไว เงอืก เซ นึง
เกือฮ อื อมันัต แตะ ละ โกะพริ เซ� ไว โรฮ โกะพริ เซ� อฮั
เฮี ละ ปุ แตะ� �มัฮ ปุย ป ซ บรญิ ไม่ โกะพริ เฮี เยอ� มัฮ
ปุย ป ซ ปุน ตอซู ไม่ เยอ�� อฮั เซ�

5 โกะพริ เซ โฮลฮ อมันัต แตะ ละ ซ ปุน อฮั แตะ ลปุง ฮ
ลาวง ไม่ ลปุง พามัต พะจาว� โฮลฮ โรฮ อมันัต แตะ ละ ซ
ตัตเตียง แตะ ปุย ปลัฮเตะ รปาวน โรฮ ลอา เคิ� 6 โกะพริ
เซ อฮั ลปุง พามัต ดู่แควน พะจาว� มัฮ พามัต อื มอยฮ พะ
จาว ไม่ ก อาวต อื ไม่ โม ป อาวต นึง เมือง มะลอง เตือง
โอยจ อ�ื 7 โฮลฮ รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย ไน พะจาว� โฮลฮ เป
อ�ื โฮลฮ โรฮ อมันัต ละ ซ ตัตเตียง อื ปุย โครยญ เจือ ปุย�
โครยญ เมือง� โครยญ ปะเทต� โครยญ ปซา� 8 ปุย อาวต
นึง ปลัฮเตะ ซ ไว ตื โกะพริ เซ� โนก ฮา โม ป เอจี โจต พะ
จาว อาึง มอยฮ อื นึง นังซื จีวติ ยุฮ กวน แกะ เซ� เน่อมึ กา
ยุฮ แตะ ปลัฮเตะ ลัง่� กวน แกะ เซ เอจี มัฮ ป ยุฮ ปุย ยุม
ไม่ ไพรม อ�ื

9ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต� 10 เญอืม รุป อื ปุ แตะ โม
ป ลัง โฮลฮ ปุย โฮมวต แปน ครา ซ โฮลฮ เนอมึ แปน ครา�
โม ป ลัง ยุม นึง วจิ เจอ� ซ ยุม เนอึม นึง วจิ� มัฮ โอเอฮี
ไล เซ ป ไมจ ปุย ไน พะจาว ไอฮ รพาวม ลัง่ แตะ ไม่ รพาวม
เจือ แตะ ฆาื อ�ื
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โกะพริ ป โอก เน่อมึ ปลัฮเตะ
11ฟวยจ เซ อาึ ยุ แม โกะพริ โอก เน่อมึ ปลัฮเตะ ติ ตัว�

ไก โด่วง ลอา ตอก โด่วง แกะ โฮ� ลปุง อื ปังเมอ ตอก ลปุง
เงอืก เซ� 12 โกว โรฮ อมันัต ยุฮ โกะพริ ไพรม เซ ละ ซ ยุฮ
แตะ กัน รโตง อ�ื คนัป ปลัฮเตะ ไม่ โม ป อาวต นึง อื ไว โกะ
พริ ไพรม เซ ป เอจี ไฮ เบราะ ระ เซ� 13 โกะพริ รเคะ เซ เกีย
ฮ ยุฮ โรฮ ป ซัมคัน ปอ เงอตึ ปุย นึง� ตอก เกือฮ อื งอ เลีฮ
เน่อมึ มะลอง ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ ซองนา ปุย� 14 มัฮ ซาวป
อื จุ ป อาวต นึง ปลัฮเตะ เฮี นึง ป ซัมคัน ยุฮ แตะ ป โฮลฮ อื
ยุฮ ซองนา โกะพริ ไพรม เซ� ดวน ปุย ยุฮ ฮุป โกะพริ ไพรม
ป ไอม ลัง่ เตือง เอจี มอก ปุย อื นึง วจิ เซ� 15 ไก โรฮ อมั
นัต ปอ เกียฮ เกือฮ แตะ ฮุป โกะพริ เซ เกียฮ รพาวม ไม่ ซ
เกือฮ แตะ ฮุป โกะพริ เซ เกียฮ ลปุง� เกือฮ โรฮ ปุย ยุฮ ยุม
ไม่ โม ป โอ ญอม ไว ฮุป ยุฮ อื เซ� 16 ปุย เตือง โอยจ อ�ื เตื
อง ป ระ ป แตวะ� ไม่ ป ตุก ป กอย� ไม่ กวนไจ ปุย ไม่ ป โอ
มัฮ กวนไจ ปุย� เกือฮ โรฮ อื ไก ควน ไม นึง เตะ ดอม อ�ื
ดัฮ โอ ไก นึง เตะ อื เกือฮ อื ไก นึง แด่ อ�ื 17 เกือฮ โตว ปุย
เกียฮ โชะ เกียฮ รวี โอเอฮี ติ ตื โนก ฮา ป ไก ควน ไม เซ นึง
เงอ� ควน ไม อื เซ ดัฮ โอ มัฮ มอยฮ อื มัฮ เลก ยุฮ โกะพริ
เซ�

18 มัฮ เซ ป ไมจ ปุย โกว กัมกึต วไิซ ไมจ ยุฮ แตะ ละ งอ่ต
แตะ ไลลวง เซ ฆาื อ�ื เมาะ ป เกียฮ คาว โอเอฮี ไจ อื ไมจ
อื งอ่ต ที ไลลวง เลก ยุฮ โกะพริ เซ� นึง มัฮ อื เลก ยุฮ ปุย
ติ ปุย� เลก ยุฮ ปุย เซ เยอ มัฮ แลฮ รอย ไม่ ลแฆลฮ โรฮ
แลฮ�

14
ปุย ติ แซน ไปล ปาวน ฮมาึน ไปล ปาวน เปือน
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1ฟวยจ เซ อาึ แก โอเอฮี� ชวน กวน แกะ เซ ชุง นึง บลา
วง ซีโยน� ป อาวต ไม่ อื ไก ติ แซน ไปล ปาวน ฮมาึน ไปล
ปาวน เปือน ปุย� ปุย โฮวน เซ ไก มอยฮ กวน แกะ ไม่ มอยฮ
เปือะ กวน แกะ เซ นึง แด่ อ�ื 2อาึ ฮมอง เซียง โอเอฮี เน่อมึ
มะลอง ตอก ลอยฮ รอาวม ระ โฮ� ตอก โรฮ ซนัน เนอมึ บริ
โฮ� เซียง ป ฮมอง เงอะ เซ ตอก เซียง พิน เตียต ปุย โฮวน
โฮ� 3 โม ป ไปญ พิน เซ เชยี นึง รซอม เชยี โคระ ซองนา ก
งาวม คึ ไม่ ซองนา ปุย ตัง เจือ ปาวน ปุย เซ ไม่ ซองนา โม
ป ระ ป คาว� ไก โตว ป เกียฮ เชยี นึง รซอม เชยี โคระ เซ
โนก ฮา ปุย ติ แซน ไปล ปาวน ฮมาึน ไปล ปาวน เปือน ปุย
เซ� โม เซ มัฮ ปุย เอจี โตฮ พะจาว โอก ฮา ปุย ปลัฮเตะ�
4 ปุย โม เซ มัฮ ป เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ซงอม� มัฮ โม ป โอ ยุ ปุ
แตะ ไม่ ปรโปวน เฟือฮ เอนิ�* โฮว กวน แกะ เซ ลัก่ ออฮ�
ปุย โม เซ ฟวต อื ลัก่ เตฮ� โม เซ มัฮ ปุย เอจี โตฮ พะจาว
โอก ฮา ปุย ปลัฮเตะ� มัฮ โรฮ ตอก เฮงาะ เคราะ โรง ทไว
ปุย ละ พะจาว ไม่ ละ กวน แกะ เซ� 5 ไก โตว เฟือฮ เอนิ เญื
อม อฮั อื ป โอ เนอมึ� นึง มัฮ อื ปุย โอ ไก พิต โฌวะ ยุฮ�

ป อฮั โม เตปด่า ลอวย
6อาึ ยุ เตปด่า ติ แม โปว บัก่บว่น มะลอง� มัฮ ป ซ ครอฮ

ไลลวง กัน ระ ไล โอ เญาะ ไก ลอยจ ยุฮ พะจาว ละ ปุย โค
รยญ เมือง� โครยญ เจือ ปุย� โครยญ ปซา� โครยญ ปะ
เทตปอาวต นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 7อฮั อื นึง ลเลาะ รโปยญแตะ
ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ นัปทื เนอึม พะจาว� ไมจ เปอะ ทไว
โญตซัก ละ� นึง เอจี เติง เวลา ซ รเตีฮ อื ปุย� ไมจ เปอะ

* 14:4 14:4 นึง พะทัม โฮวน โดฮ กัน โอ ปุย เนอมึ รพาวม ละ พะจาว กอ
แพป โรฮ อื ไม่ กัน เลน จุ�
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นุ่ม ไว พะจาว ป ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ มะลอง ไม่ ปลัฮ รอาวม ไม่
เดือะ โกลง โครยญ โดฮ�� อฮั เซ�

8 ฟวยจ เซ ไก แม เตปด่า ติ� อฮั เฮ�ี �บ่าบี่โลน ป มัฮ
เวยีง ระ ป คนัป ปุย โครยญ เจือ ปุย ญุ ไปล อะงุน ป มัฮ
กัน บาึฮ ม่อยญ ฮอยญ เรี ยุฮ แตะ เซ� เอจี ไลจ เนอมึ ไลจ
แนม�� อฮั เซ�

9ฟวยจ เซ ไก แม เตปด่า ติ อฮั อื ตอก เฮี เรยีง� �ดัฮ ไก
ป ไว โกะพริ เซ ไม่ ฮุป อ�ื ไม่ ไอฮ อื ควน ไม ยุฮ โกะพริ เซ นึง
แด่ แตะ ญุ่ก� นึง เตะ แตะ ญุ่ก� 10 ปุย เซ จัมเปน อื ลอก
รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ป ตอก ไปล อะงุน ตึก นึง เรยีง
แตะ เซ� มัฮ ป เรฮ อื นึง จอก รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ� ปุย
เซ ซ โฮลฮ อาวม ป โซะ นึง งอ รเออปึ ไม่ มัต ซองนา เตปด่า
ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว ไม่ กวน แกะ เซ� 11 ม่าึต งอ ก โฮลฮ
อื โอต ป โซะ เซ ซ ฮาวก เลิง เอนิ� โอ เญาะ ไก ลอยจ� โม
ป ไว โกะพริ เซ ไม่ ฮุป อื ไม่ ญอม อื รปั ไอฮ มอยฮ อื นึง โกะ
แตะ� ซ ไก โตว เญือม อาวต ไมจ อาวต มวน อื เตือง เมือ
ซเงะ่ เมือ ก ซาวม อ�ื� อฮั เซ เตปด่า เซ� 12 มัฮ ฆาื โอเอฮี
ไล เซ ป ไมจ ปุย ไน พะจาว ไอฮ รพาวม ลัง่ แตะ ฆาื อ�ื โม
ปุย ไน พะจาว เซ เอจี มัฮ ป ยุฮ ตัม ป อฮั พะจาว อาึง ไม่
เจือ อื พะเยซู ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ�

13 เญือม เซ อาึ ฮมอง เซียง เน่อมึ เมือง มะลอง� อฮั เฮี
เนิ� �โจต อาึง ตอก เฮ�ี เฆิม เฮี โฮว ไป นา เยอ เมาะ ป ยุม
ไนพะโองจาว เยอ โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ มวนแตะ�� อฮั
เซ� ลปุ พะจาว อฮั เฮ�ี �มัฮ เนอมึ ตอก เซ� นึง ซ โฮลฮ อื
ลโล่ะ กัน ยุฮ แตะ� กัน เมาะ เอจี โฮลฮ อื ยุฮ เซ โฮว ฟวต
โรฮ โกะ อ�ื� อฮั เซ�

โม ป ไปญ รมัก่
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14 อาึ แก แม โอเอฮี� ชวน ชุต รวู ปิญ� ไก ป งาวม นึง
ติ� ตอก ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ โฮ� จาวป วอม ไคร นึง
ไกญ แตะ� เตะ อื ไปญ รมัก่ ลอม ระ ติ� 15 อาึ ยุ แม เต
ปด่า ติ� โอก เน่อมึ โตะ วิฮนั� อฮั เฮี ละ ป งาวม นึง ชุต
รวู เซ เรยีง� �กอยฮ แปฮ รมัก่ เปอะ เซ� มัก แปฮ� เอจี
เคราะ เฮงาะ ปลัฮเตะ เอ� เอจี เติง เวลา มัก เกอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 16 ป งาวม นึง ชุต รวู เซ กอยฮ เนอึม รมัก่ แตะ นึง
ปลัฮเตะ ฆาื อ�ื มัก เนอึม ปลัฮเตะ เซ ตอก มัก ปุย เฮงาะ
โฮ�

17 ฟวยจ เซ โอก แม เตปด่า เน่อมึ โตะ วิฮนั นึง เมือง
มะลอง ติ แม� ไปญ โรฮ รมัก่ ลอม ติ� 18 โอก โรฮ เน่อมึ
โตะ คัน ทไว ติ แม เตปด่า เยอ� ไก อมันัต ละ ซ กุม แตะ
งอ� อฮั เฮี ละ ป ไปญ รมัก่ ลอม เซ เรยีง� �กอยฮ แปฮ
รมัก่ เปอะ เซ� เกป แปฮ เปลิ อะงุน ปลัฮเตะ เซ นึง เอจี
ตึม อ�ื� อฮั เซ� 19 เตปด่า เซ กอยฮ เนอึม รมัก่ แตะ นึง
ปลัฮเตะ� เปฮ รโจะ เปลิ อะงุน ปลัฮเตะ� น่าึก อื นึง โตะ
ก บึน อะงุน ระ ยุฮ พะจาว� นา เซ มัฮ นา ก เปลีฮ พะจาว
รพาวม ฮาวก แตะ� 20 ไก ป บึน ก พริ เวยีง เซ นึง ควน บึน
อื เซ� โอก ฮนัม เน่อมึ โตะ ก บึน อื เซ ฮาวก เบรยีง ไม่ โม่ะ
ปุก รบุม บรอง� ปัต เอนิ ตอก โกลง โฮ� โฮว ด่าว ลอวย
รอย กิโลเมต�

15
เตปด่า พะจาว อาแลฮ

1 อาึ ยุ แม ป ซัมคัน นึง มะลอง ติ เจือ แม� มัฮ ป ระ
เนอมึ ไล� ปอ เงอตึ ปุย นึง� ไก เตปด่า อาแลฮ� มัฮ ป กุม
เม่ะมัก่ โซะ ลอน อาแลฮ เจือ� รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ซ
ลอยจ นึง เม่ะมัก่ อาแลฮ เจือ เซ� 2อาึ ยุ แม โอเอฮี ป ตอก
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ปลัฮ รอาวม� ซงอม ตอก แกว รฮอง รไม่ ไม่ งอ โฮ� โม ป
เป โกะพริ เซ ไม่ ฮุป อื ไม่ โอ อื ญอม ไอฮ เลก มอยฮ อ�ื ชุง
โบ ปลัฮ รอาวม ป ตอก แกว รฮอง เซ� ไปญ พิน เกือฮ พะ
จาว ละ แตะ� 3 โม เซ เชยี นึง รซอม เชยี ยุฮ ไอ โมเซ ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ พะจาว เซ� ไม่ รซอม เชยี ยุฮ กวน แกะ เซ� อฮั
เฮ�ี

�โอ พะโองจาว� ป มัฮ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ�
กัน ยุฮ เปอะ มัฮ ป ระ เนอึม ไล ปอ เงอตึ ปุย นึง� โอ พะ
โองจาว� ปะ มัฮ เปอะ กซัต ตัตเตียง ปุย โครยญ เมือง โค
รยญ ปะเทต� ป ยุฮ ป อฮั เปอะ โครยญ เจือ มัฮ ป ซื ป ไซ
ไม่ ป เนอมึ ป แนม� 4 โอ พะโองจาว� มัฮ ปุย ป โอ ซ ฮลัต
นึง ปะ อา� มัฮ ปุย ป โอ ซ ลืลาว มอยฮ ปะ อา� มัฮ ปะ โน่ง
ป มัฮ ปุย ซงะ่ ซงอม� ปุย โครยญ เจือ ปุย ซ ฮอยจ นุ่ม ไว
ปะ นึง ยุ ที ปุย เตือง โอยจ อื กัน ซื กัน ไซ ยุฮ เปอะ�� อฮั
เซ�

5ฟวยจ เซ อาึ ยุ โบฮ รเวอืะ วฮินั ป มัฮ พากัง ยุฮ พะจาว
นึง เมือง มะลอง� พากัง เซ มัฮ นา ก ลัปลอง พะจาว ลปุง
ซันญา แตะ อาึง ละ ปุย� 6 เตปด่า อาแลฮ� ป กุม เม่ะมัก่
โซะ ลอน อาแลฮ เจือ เซ� โอก เน่อมึ โตะ วฮินั เซ� จาวป เค
รองึ พา ปิญ รฮอยจ� ไอฮ โรฮ โม่ะฮุต ไคร นึง ญวย แตะ�
7 ปุย ตัง เจือ ปาวน ปุย เซ ติ ปุย อ�ื ตุย ซโลวง ไคร อาแลฮ
ป นาวก นึง รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ไอม ลอป โอ เญาะ ไก
ลอยจ เซ� เกือฮ อื ละ เตปด่า อาแลฮ เซ� 8 วฮินั เซ นาวก
นึง ม่าึต งอ เบือ อมันัต ไม่ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ พะจาว� ไก
โตว ป ปุน เลียก โตะ วิฮนั เซ กา เฆียง ฟวยจ โอยจ อาวม
ปุย เม่ะมัก่ อาแลฮ เจือ ป ไปญ เตปด่า อาแลฮ เซ�
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16
ซโลวง อาวต รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว

1ฟวยจ เซ อาึ ฮมอง ลเลาะ ระ เซียง โอก เน่อมึ โตะ วฮินั
เซ� อฮั เฮี ละ เตปด่า อาแลฮ เซ� �โฮว โทก แปฮ ซโลวง
ป นาวก นึง รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว เซ ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ
เตือง อาแลฮ อ�ื� อฮั เซ�

2 เตปด่า รกา เซ โฮว โทก เนอมึ ซโลวง ยุฮ แตะ นึง ปลัฮ
เตะ� เญือม เซ โม ป ไก ควน ไม ยุฮ โกะพริ เซ นึง� ไม่ โม
ป ไว ฮุป อ�ื ลวต โฮลฮ เบราะ ระ เบราะ ฆอก ฆาื อ�ื

3 เตปด่า ติ อื แม� แปน ลอา เตือง เซ� โทก โรฮ ซโลวง
ยุฮ แตะ นึง ปลัฮ รอาวม� ปลัฮ รอาวม เซ ลอต แปน ตอก
ฮนัม ปุย ป เอจี ยุม โฮ� โอเอฮี เมาะ ป ไก รพาวม ป อาวต
โตะ รอาวม เซ ยุม โอยจ�

4 เตปด่า ติ อื แม� แปน ลอวย เตือง เซ� โทก โรฮ ซโลวง
ยุฮ แตะ นึง โกลง โครยญ โกลง ไม่ นึง เดือะ โกลง โครยญ
โดฮ� รอาวม เซ ลอต แปน ฮนัม� 5 อาึ โฮลฮ ฮมอง อฮั เต
ปด่า ป กุม รอาวม เซ ตอก เฮ�ี
�โอ พะโองจาว� ปะ มัฮ เปอะ ปุย ซงะ่ ซงอม� มัฮ เปอะ

ป ตึน ไก เน่อมึ โฆะ ลัง่ ฮอยจ ละ ปเล่ีย� เญอืม รเตีฮ เปอะ
ปุย นึง โอเอฮี ตอก เซ เอจี ที ฆาื อื มัฮ เปอะ ปุย ยุฮ ป ปุก ป
ลอก เกอ�

6 �โม เซ เอจี มอก ปุย ไน เปอะ ไม่ โม ป ซึป ลปุง เปอะ
เกือฮ ฮนัม อื ปัต� ปะ เกือฮ เอนิ เปอะ โม เซ โฮลฮ ญุ ฮนัม
ฆาื อ�ื เอจี โปง เนอึม ไม่ โฮลฮ แตะ โอเอฮี ตอก เซ�� อฮั
เซ�

7ฟวยจ เซ อาึ ฮมอง ลเลาะ โอก เน่อมึ โตะ คัน ทไว เซ�
อฮั เฮ�ี �เนอึม ตอก เซ� โอ พะโองจาว� ป มัฮ พะจาว ป
ตึก นึง ระ อมันัต แตะ� กัน รเตีฮ รตุม เปอะ โอเอฮี มัฮ ป
ปุก ป ลอก ป เนอมึ ป แนม�� อฮั เซ�
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8 เตปด่า ติ อื แม� แปน ปาวน เตือง เซ� โทก โรฮ ซโลวง
ยุฮ แตะ นึง ซเงะ� เกือฮ อื เรยีง กอยจ ฮา ไพรม แตะ ปอ
ปุน ฮลาึก เอนิ อื ปุย� 9 ปุย ปลัฮเตะ เกลี เอนิ นึง เรยีง ลอน
ฮลาึก กอยจ แตะ� ซะ พะจาว ป ไก อมันัต ปุน กุม เม่ะมัก่
เซ ฆาื อ�ื ดิ เฌาะ โตว ลัง่ โกะ� ดิ ลโปลฮ โตว ลัง่ พาวม
แตะ ละ ซ ลืลาว แตะ พะจาว� โม เซ เยอ�

10 เตปด่า ติ อื แม� แปน พอน เตือง เซ� โทก โรฮ ซโล
วง ยุฮ แตะ นึง เบือง ก งาวม คึ ยุฮ โกะพริ เซ� บัน่เมือง
ยุฮ อื เฟียก เอนิ ฆาื อ�ื ปุย นึง บัน่เมือง ยุฮ อื เซ เกียต เอนิ
ดัก ดอย แตะ นึง โซะ ลอน ป อาวม แตะ� 11 ซะ โรฮ พะ
จาว เมือง มะลอง ฆาื อาวม แตะ ป โซะ เกียต เกือ ไม่ เบ
ราะ แตะ� ปังเมอ โอ ลัง่ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ ฮา
กัน ยุฮ แตะ เซ ลัง่� โม เซ เยอ�

12 เตปด่า ติ อื แม� แปน แลฮ เตือง เซ� โทก โรฮ ซโลวง
ยุฮ แตะ นึง โกลง ยูฟะเรตี ระ เซ� โกลง ยูฟะเรตี เซ ไฮจ
เอนิ ฆาื อื ละ ซ เพรยีง อื คระ ละ โม กซัต ป โอก เน่อมึ ลัก่
โอก ซเงะ เซ� 13 เญอืม เซ อาึ ยุ พี ฆอก ลอวย ตัว� ปิม ฮงั
อื ตอก บัก่ โฮ� โอก เน่อมึ โตะ มวยญ เงอืก เซ ติ� เน่อมึ
โตะ มวยญ โกะพริ ติ� เน่อมึ โตะ มวยญ ปุย ซึป ลปุง พะ
จาว โอ เนอึม ติ� 14พี โม เซ มัฮ ตื ป เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน�
โอก โฮว เคะ โม กซัต เล่ีป เตะ� เกือฮ อื รโจะ โพรม ดิ ละ
ซ รุป แตะ ปุ แตะ ไม่ พะจาว นึง ซเงะ ระ ไล ยุฮ พะจาว ป
ตึก นึง ระ อมันัต แตะ� 15-16 โม พี เซ เกือฮ โม กซัต รโจะ
โพรม ดิ ติ โดฮ นา ก อฮั โม ฮบีรู อามาเกตโด่น ไม่�
�มอง แลน เมิฮ� อาึ ซ ฮอยจ เจอะ ตอก ฮอยจ คะมุย

โฮ� ตึน ซ ไก งอ่น ป ปุน โซะโกะ นึง เครองึ จาวป เครองึ
ฟุต แตะ ละ โอ แตะ ซ โฮลฮ โฮว ฆาวง ไม่ โอ แตะ ซ โซะ
กิจ ซองนา ปุย� โม ป ปุน อาวต ไม่ ไงฮ ซวง แตะ ตอก เซ ซ
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โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ พะโอง
จาว เยอ�

17 เตปด่า ติ อื แม� แปน อาแลฮ เตือง เซ� โทก โรฮ
ซโลวง ยุฮ แตะ นึง กัง ฮาว� โอก ลเลาะ ระ เซียง เน่อมึ ก
งาวม คึ โตะ วฮินั เซ� �เอจี ฟวยจ�� อฮั เซ� 18ฟวยจ เซ
โอก ปลุกปลัก เนอมึ บริ นึง� ลอยฮ เนอมึ ไอฮ พาวม แตะ�
ดุงเดียง เตะ นึง ไม่ อื เรยีง� เคียง ไก ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮี
ฮอยจ ปเล่ีย ไก โตว เญือม เรยีง ดุงเดียง เตะ เมาะ เซ ติ
ชวง� 19 เวยีง ระ เซ ลเฆือฮ เลีฮ ลอวย� เวยีง อาวต ปุย
ตังเมือง ไลจ ตื โรฮ� เวยีง บ่าบีโ่ลน ระ เซ พะจาว ไตม โรฮ
อ�ื เกือฮ อื ญุ จอก รพาวม ฮาวก เรยีง ยุฮ แตะ เซ เกือฮ
โอยจ� 20 เกาะ เมาะ ไก อื ไฆร ตื� โม มอยจ เญือะ ไก โตว
ป ชวน เฟือฮ� 21 ราื แพร ระ โนง นึง เน่อมึ มะลอง ดุฮ ราว
ปุย� แพร ติๆ โนง เซ นัมนัก อื ไก พามัน เมาะ รฮอน กิโล�
ปุย เตือง โอยจ อื ซะ พะจาว ฆาื เม่ะมัก่ ป เกิต นึง ราื แพร
เซ� นึง มัฮ อื เม่ะมัก่ โซะ ลอน�

17
มอจังคึต ระ

1 เญือม เซ เตปด่า ไน อาแลฮ เซ ติ อื ป ไปญ ซโลวง ยุฮ
แตะ เซ ฮอยจ เคะ อาึ� อฮั เฮี เนิ� �เอญี นา เฮี เมอะ� อาึ
ซ เปลีฮ ละ เปอะ ตอก ซ รเตีฮ พะจาว มอจังคึต ระ* ป งาวม
ราว โกลง โฮวน เซ� 2 โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เอ เอจี เลนจุ
ไม่ อ�ื เมาะ ป อาวต นึง ปลัฮเตะ ญุ่ยจ โรฮ นึง ไปล อะงุน
บาึฮ ม่อยญ ฮอยญ เรี ยุฮ อื เซ�� อฮั เซ�

3 เญือม เซ ลปุ พะจาว กุม เอนิ รพาวม เมอะ� เตปด่า
เซ โรวก อาึ ฮอยจ นึง ลาึน ติ โดฮ� อาึ ยุ ปรโปวน นา เซ ติ
* 17:1 17:1 มอจังคึต เฮี มัฮ อฮั อื ไม่ เมือง บ่าบี่โลน� มัฮ เมือง ป จัมเปน
ลอก กัน รเตีฮ ยุฮ พะจาว ฆาื กัน ฆอก ยุฮ อ�ื
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ปุย งาวม ราว โกะพริ ซครกั ลอง ติ� โกะพริ เซ ไก มอยฮ ป
ไซฮ ปุย นึง เล่ีป โกะ อ�ื มัฮ โอยจ ลปุง พามัต พะจาว� ไก
ไกญ อาแลฮ� ไก โด่วง กาว� 4 ปรโปวน เซ จาวป เครองึ
ซี ซูวนั ไม่ เครองึ ซครกั ลอง� แงฮ่ ฆัว ติ แตะ นึง เครองึ
ไคร เครองึ มาื ไม่ แกว ระ งวยฮ ไม่ แกว ตอม ฮอย� ไปญ
จอก ไคร ป นาวก นึง ป คึต ป ตวยฮ� ไม่ ป ฆอก ป เบร ป ไก
ฆาื กัน บาึฮ ม่อยญ ฮอยญ เรี ยุฮ แตะ เซ� 5 นึง แด่ ปรโป
วน เซ เอจี ไซฮ ปุย อาึง รซอม ป มัฮ ลปุง โด่ะ ละ งอ่ต ปุย
อื ตอก เฮ�ี �เวยีง บ่าบีโ่ลน ระ เฮี มัฮ มะ มอจังคึต ไม่ มะ ป
คึต ป ตวยฮ นึง ปลัฮเตะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื� อฮั อื ตอก เซ�
6 อาึ ยุ ญุ่ยจ ปรโปวน เซ นึง ฮนัม ปุย ไน พะจาว ไม่ ฮนัม
โม ป ญอม ยุม เบือ แปน แตะ พีญัน ยุฮ พะเยซู ไม่ รพาวม
เนอมึ แตะ�
เญือม แก เยอะ ปรโปวน เซ อาึ เงอตึ ลัมเลือ เอนิ ฆาื�

7 เตปด่า เซ ไฮมญอาึ� �เมอยุ เงอตึ เนอมึ เงอตึ แนม เปอะ
ฆาื อ�ื อาึ ซ รโฮงะ ละ เปอะ ไลลวง ลปุง โด่ะ ป เกว ไม่ ไล
ลวง ปรโปวน เซ� ไม่ ไลลวง ลปุง โด่ะ ป เกว ไม่ โกะพริ ป บุก
อื เซ� ป ไก ไกญ อาแลฮ ไม่ โด่วง กาว เซ� 8 โกะพริ โฮลฮ
เปอะ ยุ เซ มัฮ ป ไก ไพรม อ�ื ปเล่ีย เฮี เญือะ ไก โตว� ปัง
เมอ ซ ฮอยจ แม� ซ โอก เน่อมึ โตะ ครุฮ โอ ไก ก นัน เซ ละ
ซ ไลจ ซ โลม แตะ� โม ป อาวต นึง ปลัฮเตะ เอ� ป โอ พะ
จาว โจต มอยฮ อื นึง นังซื จีวติ เน่อมึ เญือม ยุฮ โรง แตะ
ปลัฮเตะ เอ� เญือม โฮลฮ อื ยุ โกะพริ เซ ซ เงอตึ เนอึม ฆาื
อ�ื โกะพริ เซ มัฮ ป ไก ไพรม อ�ื ปเล่ีย เฮี เญาะ ไก โตว�
เฆียง เฮี ซ ฮอยจ แม� มัฮ เซ ป ซ เงอตึ ปุย ฆาื อ�ื

9�มัฮ โอเอฮี ไล เฮี ป ไมจ ปุย งอ่ต ที ไม่ โกว แตะ กัมกึต
วไิซ ไมจ ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื ไกญ อาแลฮ อื เซ มัฮ อฮั อื ไม่ บลา
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วง อาแลฮ โดฮ นา ก งาวม ปรโปวน เซ� อฮั โรฮ อื ไม่ กซัต
อาแลฮ ปุย� 10พอน ปุย อื เญือะ โฮลฮ โตว ตัตเตียง เมือง
แตะ� ติ อื กัมลัง ตัตเตียง ลัง่ ปเล่ีย เฮ�ี ติ อื ดิ ฮอยจ โตว�
ดัฮ เอจี ฮอยจ โฮ ซ โฮลฮ ตัตเตียง ติ เตะ โน่ง� 11 โกะพริ
ป ไก ไพรม โฆะ โฮ� ป โอ เญือะ ไก ปเล่ีย เฮ�ี เอจี มัฮ ซเตะ
เตือง เซ� ปังเมอ มัฮ ลัง่ มู ติ ไม่ กซัต อาแลฮ ปุย เซ� ซ
ฮอยจ โรฮ ละ ซ ไลจ ซ โลม แตะ�

12 �โด่วง กาว ยุ เปอะ เซ มัฮ กซัต กาว ปุย ป โอ ดิ โฮลฮ
ตัตเตียง บัน่เมือง แตะ� ซ โฮลฮ ตัตเตียง ดิ ไม่ โกะพริ เซ
ติ ชวัโมง� 13 โม กซัต เซ ไก รพาวม ติ โดฮ� ซ มอป อมันัต
แตะ ละ โกะพริ เซ ละ ซ เกือฮ อื เกียฮ อฮั ตัง โกะ แตะ�
14 กซัต โม เซ ซ รุป ปุ แตะ ไม่ กวน แกะ ยุฮ พะจาว� กวน
แกะ เซ ไม่ โม ป อาวต ไม่ อื ซ เป โม เซ� นึง มัฮ กวน แกะ
เซ จาวไน ปุน เตียง โม จาวไน เตือง โอยจ อ�ื ไม่ มัฮ อื กซัต
ปุน เตียง กซัต เตือง โอยจ อ�ื โม ป อาวต ไม่ อื เซ มัฮ โม
ป เนอมึ รพาวม� กวน แกะ เซ เอจี เลือก อาึง อื ไม่ กอก อื
เอญี เคะ แตะ�� อฮั เซ เตปด่า เซ�

15 เตปด่า เซ อฮั แม เฮี เนิ� �โกลง โฮวน ยุ เปอะ นา
ก งาวม มอจังคึต เซ มัฮ แพป อื ไม่ ปุย โฮวน เจือ� โฮวน
เมือง� โฮวน ปะเทต� ไม่ โฮวน ปซา� 16 โด่วง กาว ยุ เปอะ
เซ ไม่ โกะพริ เซ ซ เกละยุ มอจังคึต เซ� ซ ตุย โอเอฮี ฮา
อื โครยญ เจือ� ไม่ ซ เกือฮ อื อาวต ฆาวง� ซ กุก โรฮ โตะ
อ�ื ไม่ ซ ตอง อื นึง งอ เกือฮ อื ฮะ ล่อยญ เตือง โอยจ อ�ื
17 มัฮ ซ ยุฮ อื ตอก เซ นึง เอจี โบว พะจาว รพาวม อื เกือฮ
อื ยุฮ อื ตัม ปุก อื รพาวม แตะ� เกือฮ อื ไก รพาวม ติ โดฮ�
เกือฮ อื มอป อมันัต ละ โกะพริ เซ ละ ซ ตัตเตียง อื บัน่เมือง
ยุฮ แตะ� ฮอยจ ละ เกิต โอเอฮี ตอก อฮั พะจาว อื ซ เกิต โค
รยญ เจือ� 18 ปรโปวน โฮลฮ เปอะ ยุ เซ มัฮ อฮั อื ไม่ เวยีง
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ระ เซ� มัฮ ป ปุน ตัตเตียง โม กซัต ปลัฮเตะ เฮี เตือง โอยจ
อ�ื� อฮั เซ เตปด่า เซ�

18
เวยีง บ่าบี่โลน ไลจ โลม

1 ฟวยจ เซ เยอ อาึ ยุ แม เลีฮ เตปด่า เน่อมึ มะลอง ติ�
อาวต ไม่ อมันัต ระ แตะ� รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ อื ซเปีย ยุฮ
ปลัฮเตะ� 2 ครอฮ อื นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ ตอก เฮ�ี
�เวยีง บ่าบี่โลน ระ เซ เอจี ไลจ เนอึม ไลจ แนม� ปเล่ีย
เฮี เอจี มัฮ นา ก อาวต พี ฆอก โครยญ ตัว อ�ื มัฮ นาตี
อาวต เบื่อก� มัฮ นา ก รโจะ ไซม โอ ซงะ่ ไล ไม่ ไซม เกละ
ปุย ยุ โครยญ เจือ� 3 ปุย โครยญ เมือง เอจี ญุ ไปล อะงุน
บาึฮ ม่อยญ ฮอยญ เรี ยุฮ เวยีง ระ เซ เตือง โอยจ แตะ� โม
กซัต นึง ปลัฮเตะ เอ เอจี เลนจุ ไม่ เวยีง ระ เซ โรฮ� โม ป
กาไค นึง ปลัฮเตะ เฮี เยอ เอจี โฮลฮ แปน ป กอย เบือ บรื
เวยีง ระ เซ ไจ แตะ มาื�� อฮั เซ เตปด่า เซ�

4อาึ ฮมอง แม เซียง เน่อมึ มะลอง แม� อฮั เฮ�ี �โม เปะ
ป มัฮ ปุย ไน อาึ อ�ื ไมจ เปอะ โอก แปฮ ฮา เวยีง ระ เซ� ปุ
เลียก รโจะ ดิ ไม่ มัป่ ยุฮ อื เดอมึ เปอะ โอ ซ ลอก ดิ ตุต ไม่
อ�ื 5 มัป่ ยุฮ อื เซ เอจี รชุก รเชยีก เบรยีง ไม่ มะลอง� พะ
จาว เบีย โตว พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื 6 ยุฮ อื ละ ปุย ตอก ออฮ�
ไมจ เปอะ ยุฮ แม ละ โกะ อื ตอก เซ โรฮ� ไมจ เอนิ เปอะ
โรก ละ อื ลอา เตะ กัน ยุฮ โกะ อื เซ� จอก รไม่ อื รอาวม
ซอง ละ โม เปะ เซ� ไมจ โรฮ เปอะ รไม่ ละ โกะ อื เกือฮ เรยีง
ซอง ฮา เซ แม ลอา เตะ โรฮ� 7 อวต เวยีง เซ ติ แตะ คึ�
ไม่ บรื อื ไจ แตะ มาื ตอก ออฮ� ไมจ เปอะ เกือฮ อาวม ป
โซะ ป ไซญ ไม่ เกือฮ อื โฮลฮ ตุก เปละ นัน พาวม เมาะ เซ
โรฮ� เวยีง ระ เซ อวต ติ แตะ� อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ�
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�อาึ เอจี งาวม ตัตเตียง โอเอฮี ตอก กซัต รโปวน โฮ� อาึ
มัฮ โตว แม ฮงั� เญาะ ซ โฮลฮ โตว ตุก รพาวม ติ คระ เนอึ
ม�� อฮั เซ� 8 มัฮ เซ ป ซ ฮอยจ พราวป เม่ะมัก่ โซะ ลอน
โฮวน เจือ ละ อื ฆาื อื ไน ติ ซเงะ โน่ง� มัฮ พาญัต ฆอก ไม่
ไปลญ เออปึ ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม ป ซ ฮอยจ ละ อ�ื ซ ฮะ
ซ ล่อยญ โอยจ โรฮ นึง งอ� พะโองจาว ป รเตีฮ อื เซ มัฮ พะ
จาว ป ระ เนอมึ อมันัต�� อฮั เซ เซียง ฮมอง อาึ เซ�

9�โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เฮี เยอ� ป เอจี เลนจุ ไม่ เวยีง ระ
เซ ไม่ ยุฮ ดิ อื ชฮิ ไม่ โอเอฮี นึง อ�ื เญือม ชวน อื ม่าึต งอ
ฮะ อื เซ ซ เยอืม เนอมึ เยอืม แนม ฆาื อ�ื 10 ซ ชุง ก ซไง อื
นึง ฮลัต แตะ นึง เม่ะมัก่ ลอก อื เซ� ซ อฮั เฮ�ี �โซะ ไซญ
เนอึม ป เกิต ละ เวยีง บ่าบี่โลน ป มัฮ เวยีง ระ เวยีง คึ เซ�
เอจี ฮอยจ พราวป เนอึม กัน รเตีฮ รตุม ละ เปอะ ไน ติ ชวั
โมง โน่ง�� ซ อฮั เซ ละ เวยีง เซ�

11 �โม ป กาไค นึง ปลัฮเตะ เฮี เยอ� ซ เยอืม เนอึม เยอื
ม แนม ฆาื อื นึง ฮลัก แตะ กอ เวยีง เซ� นึง โอ อื เญือะ ซ
ไก ป รวี ป โชะ ป นาวง อื เซ� 12 ป โชะ ป นาวง อื เซ มัฮ
ไคร� มาื� แกว ไมจ ระ งวยฮ� แกว ตอม ฮอย� พา ลินิน
แนน ไมจ� พา ซี ซูวนั ไม่ เครองึ ไตญ ปุย นึง กอย ซตุ�
พา ซครกั ลอง� โคะ ซออย ฮงาื โครยญ เจือ� ไม่ โอเอฮี ยุฮ
ปุย นึง พลุก ซัง โครยญ เจือ� ไม่ โอเอฮี ยุฮ ปุย นึง โคะ ระ
งวยฮ� ไร ซเง�ี ไร เฮลีจ� ไม่ ซโมะ พรุยฮ โครยญ เจือ�
13 โนก ฮา เซ มัฮ โรฮ รไป โฮวง ไม่ ป ซออย ฮงาื� เตียน
ทุป� โมตญอป� กัมยนั� ไปล อะงุน� ลออยฮ� แปง ไมจ�
เฮงาะ� ครกั� โมวก� แกะ� บรอง� เลาะ� ไม่ โม ป มัฮ ครา
ปุย� ปัง มัฮ จีวติ ปุย� โชะ ตื อื โม เซ เยอ�

14 �โม ปอกา อฮั เฮี ละ เวยีง เซ� �เปลิ โคะ เปลิ เอาะ ป
ลเลียก รพาวม เปอะ นึง เซ เอจี ไฆร ฮา เปอะ� ไม่ โอเอฮี ป
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มัฮ ป ญึม ป เด ไม่ ป คึ ป นัก ละ เปอะ เอจี ไฆร ตื ฮา เปอะ�
เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว ยุ เฟือฮ�� อฮั เซ� 15 โม ปอกา ป
กอย เบือ โชะ แตะ โอเอฮี ละ เวยีง เซ เยอ� ซ ชุง ก ซไง อื
ฆาื ฮลัต แตะ นึง เม่ะมัก่ ลอก อื เซ� ซ เยอืม เนอึม เยอืม
แนม ไม่ ตุก รพาวม แตะ� 16 ซ อฮั เฮ�ี
� �โซะ ไซญ เนอมึ� เวยีง ระ เซ ไพรม อื เอจี โฮลฮ จาวป

ฟุต เครองึ พา ลินิน แนน ไมจ ไม่ เครองึ ซี ซูวนั ไม่ เครองึ
ซครกั ลอง ไม่ แงฮ่ ฆัว อื ติ แตะ นึง เครองึ ไคร เครองึ มาื
ไม่ แกว ระ งวยฮ ไม่ แกว ตอม ฮอย โอเอฮี� 17คาวคอง ระ
งวยฮ ยุฮ อื เซ เอจี ไลจ โอยจ ไน ติ ชวัโมง โน่ง�� อฮั เซ ละ
ปุ แตะ�
�โม กุม ซปาว รอาวม โครยญ โฆะ อื ไม่ โม ป โฮว นึง

ซปาว เซ� ไม่ โม ป ยุฮ กัน นึง อื ไม่ โม ป ริ ป ฮา โอเอฮี
คระ ปลัฮ รอาวม เซ� ชุง ตื ก ซไง อ�ื 18 ลไล แก อื ม่าึต งอ
ฮะ เวยีง เซ เยอ� อฮั เฮี เรยีง� �ไก ก เมอ เวยีง คึนัก เมาะ
เวยีง ระ เฮี เยอ� แจง โอ อื ไก�� อฮั เซ� 19 โม เซ กาวป
ครวย รกาื นึง ไกญ แตะ ฆาื อ�ื เยอืม เนอมึ เยอืม แนม นึง
ตุก รพาวม แตะ� อฮั เฮ�ี �โซะ ไซญ เนอึม� เวยีง ระ เซ�
มัฮ นา ก โฮลฮ กุม ซปาว นึง ปลัฮ รอาวม แปน ป กอย เบือ
คาวคอง ยุฮ อ�ื ไน ติ ชวัโมง โน่ง เอจี ไลจ โอยจ โอเอฮี นึง
เวยีง ระ เซ�� อฮั เซ�

20 �เมือง มะลอง ไม่ ปุย ไน พะจาว� ไม่ โม ป โฮว ฆรอ
ลปุง ตัง พะเยซู ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ� โม เปะ ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ เปละ มวน พาวม นึง เอจี รเตีฮ พะ
จาว เวยีง ระ เซ รโตง โม เปะ�� อฮั เซ�

21 ฟวยจ เซ เตปด่า ระ เรยีง ระ แด่น ติ อื ยวก ซโมะ ระ
ติ โม่ว ตอก ซโมะ ครติ ปุย เฮงาะ โฮ� เตือน อื โตะ ปลัฮ
รอาวม� อฮั เฮ�ี �เวยีง บ่าบี่โลน ระ เซ ซ โฮลฮ โรฮ ปุย
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เตือน พราวป เกือฮ ไฆร ลอป ตอก เซ โรฮ� เญาะ ซ ไก โตว
ปุย ซ โฮลฮ แม ยุ เวยีง เซ�� อฮั เซ�

22 เตปด่า เซ อฮั เฮี ละ เวยีง เซ� �เซียง พิน เตียต ปุย
ไม่ เซียง โม ป จอยะ เชยี ลเบี่ย ปาึง ไม่ เซียง เปี เซียง กวย
เญาะ ไก โตว ป ซ ฮมอง แม เน่อมึ นึง เปอะ เฟือฮ เอนิ�
โม ป ไมจ พันญา ละ ยุฮ แตะ กัน ตอก เฮี ตอก เซ ปุ โรฮ
เญาะ ไก กไน เปอะ� เซียง โม ปุย แปง เญาะ ซ ไก โตว ป
ฮมอง เน่อมึ นึง เปอะ เฟือฮ เอนิ� 23 รงั ออม นึง เปอะ ปุ
โรฮ เญาะ ซ ไก เฟือฮ� เญาะ ซ ฮมอง โตว ปุย เซียง รโอฮ
รออง เญอืม เญือะ เญอืม เอญี ปุย นึง กไน เปอะ� โม ปอกา
ยุฮ เปอะ ไพรม อื เอจี แปน ป ระ ไกญ ติญ มอยฮ นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี เอจี โกว เปอะ อมันัต พี ละ ซ จุ เปอะ ปุย โครยญ
เมือง�

24 �นึง เวยีง เซ ปุย เอจี ยุ ฮนัม ปุย ไน พะจาว ไม่ ฮนัม
โม ป ซึป ลปุง พะจาว นึง อ�ื ไม่ ฮนัม โม ป ยุฮ ปุย ยุม ไม่
นึง ปลัฮเตะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื มัฮ เซ ป ลอก เวยีง เซ ตุต
แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ เวยีง ระ เซ เตปด่า เซ�

19
รซอม ลืลาว ปุย พะจาว

1 ฟวยจ เซ อาึ ฮมอง เซียง ระ ตอก ลเลาะ ปุย โฮวน นึง
เมือง มะลอง� อฮั เฮ�ี �ฮาเลลูยา� อมันัต เกือฮ ปุย โปน
ป โอ ไมจ ไม่ โญตซัก ไม่ อมันัต อานา โครยญ เจือ ไก ไม่
พะจาว ยุฮ เอะ� 2 กัน รเตีฮ ยุฮ อื มัฮ ป ซื ป ไซ ไม่ ป ปุก ป
ลอก โครยญ เจือ� มอจังคึต ระ เซ ป เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ ยุฮ
ป คึต ป ตวยฮ ฆาื กัน บาึฮ ม่อยญ ฮอยญ เรี ยุฮ อื เซ เอจี
ตัตซิน อื เกือฮ ลอก ตุต แตะ� พะจาว เอจี โรก เวน ละ ปร
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โปวน เซ รโตง ฮนัม กวนไจ ยุฮ แตะ�� อฮั เซ เซียง ฮมอง
เงอะ เซ�

3 ปุย โฮวน เซ อฮั แม เฮี เรยีง� �ฮาเลลูยา� ม่าึต งอ ฮะ
เวยีง เซ ซ ฮาวก ลอป โอ เญาะ โก ลอยจ�� อฮั เซ�

4 โม ป ระ ป คาว งา่ โรฮ ปาวน ปุย เซ� ไม่ ปุย ตัง เจือ
ปาวน ปุย เซ� นุ่ม เอนิ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ ไว พะจาว ป
งาวม นา ก งาวม คึ เซ� อฮั เฮ�ี �อาเมน� ฮาเลลูยา�� อฮั
เซ�

5 เญือม เซ โอก เซียง เน่อมึ ก งาวม คึ เซ� อฮั เฮ�ี �โม
เปะ เมาะ ป มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ ยุฮ พะจาว� ไม่ โม ป นัปทื
เนอึม อื เตือง ป ระ ป แตวะ� ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว ยุฮ
เอะ�� อฮั เซ�

กัน โซมญุ ยุฮ กวน แกะ
6ฟวยจ เซ อาึ ฮมอง แม เซียง ตอก ลเลาะ ปุย โฮวน โฮ�

ตอก โรฮ ลอยฮ รอาวม นึง จาื ระ โฮ� ไม่ ตอก โรฮ อื ซนัน
ลอยฮ เนอึม บริ โฮ� บรุก อฮั เฮ�ี �ฮาเลลูยา� พะโองจาว
ยุฮ เอะ ป มัฮ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ� เอจี ปุน
แปน กซัต ตัตเตียง โอเอฮี เตือง โอยจ อ�ื 7 ไมจ เอะ ญัน
ด่ี ปีติ ไม่ ลืลาว ไม่ ทไว แตะ โญตซัก ละ� นึง เอจี เติง เวลา
โซมญุ กวน แกะ เซ� ป เครฮี ยุฮ อื เอจี ฟวยจ แงฮ่ ฆัว อื
ติ แตะ� 8พะจาว เอจี เกือฮ อื โฮลฮ จาวป เครองึ พา ลินิน
แนน ไมจ� เครองึ รโอฮ ปิญ รฮอยจ� เครองึ พา ลินิน แนน
ไมจ เซ มัฮ กัน ซื กัน ไซ ยุฮ ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ อ�ื�
อฮั เซ�

9 เญือม เซ เตปด่า เซ อฮั เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ไซฮ อาึง
ตอก เฮ�ี �โม ป โฮลฮ พะจาว กอก ฮอยจ นึง กัน โซมญุ
กวน แกะ เซ� เอจี โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื �
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อฮั เซ� เตปด่า เซ อฮั แม เฮี เนิ� �ลปุง เซ เยอ มัฮ ลปุง
พะจาว� มัฮ ป เนอมึ ป แนม�� อฮั เซ�

10 เญือม เซ อาึ นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ ริ ไว เตปด่า เซ
โบ ชวง อ�ื เตปด่า เซ อฮั เฮี เนิ� �ปุ ไว อาึ อ�ื อาึ มัฮ โรฮ
กวนไจ ยุฮ พะจาว ตอก ปะ ไม่ ตอก โม เอยีกปุ เปอะ ป แปน
เนอึม พีญัน ยุฮ พะเยซู� ไมจ เปอะ นุ่ม ไว พะจาว โน่ง�
เมาะ ป ครอฮ ไลลวง พะเยซู เอจี มัฮ ซึป อื ป อฮั ลปุ พะจาว
ละ แตะ�� อฮั เซ เนิ�

ป บุก บรอง ปิญ โฮว รุป เซิก
11ฟวยจ เซ อาึ ยุ โบฮ โตะ มะลอง� ชวน บรอง ปิญ นึง

ติ ตัว� ป บุก บรอง เซ มอยฮ อื มัฮ �ป เนอึม รพาวม� ไม่
�ป ซื ป ไซ�� โฮว รุป ไม่ รเตีฮ รตุม แตะ โอเอฮี ตัม ป ปุก ป
ลอก� 12ซลอง ไง่ อื ตอก รเออปึ งอ โฮ� นึง ไกญ อื ไก วอม
คึ นึง โฮวน� ป บุก บรอง เซ เอจี ไซฮ พะจาว มอยฮ อื นึง
โกะ อื ติ� ไก โตว ป ยุง มอยฮ อื เซ โนก ฮา โกะ อ�ื 13จาวป
ลปิ ดา ชตึ นึง ฮนัม� ป บุก บรอง เซ มอยฮ อื มัฮ �ลปุง พะ
จาว�� 14 โม ตฮนั นึง เมือง มะลอง โฮว ฟวต อ�ื บุก โรฮ
บรอง ปิญ� จาวป เครองึ พา ลินิน แนน ไมจ� ซงะ่ ซงอม�
ปิญ รฮอยจ� 15 ป อฮั ปุย �ลปุง พะจาว� ละ เซ โอก วจิ
ลอม เน่อมึ โตะ มวยญ อื นึง ซ เป อื เมือง ปุย นึง อื โครยญ
เมือง� ซ ตัตเตียง ปุย นึง คอน ไร� ซ เกือฮ รพาวม ฮาวก
เรยีง ยุฮ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ โอก ละ ปุย� ตอก
โอก รอาวม อะงุน เน่อมึ ควน บึน ปุย อื เญอืม บึน ปุย อื โฮ�
16 ไก โรฮ มอยฮ นึง ลปิ อื ไม่ นึง รเวอืง อื ติ� มอยฮ อื เซ
มัฮ �กซัต ตัตเตียง โม กซัต เตือง โอยจ อ�ื ไม่ จาวไน ตัต
เตียง โม จาวไน เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�
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17 ฟวยจ เซ อาึ ยุ เตปด่า ติ ชุง นึง ซเงะ� เดือะ อฮั อื
ละ ไซม โปว นึง กังฮาว เตือง โอยจ อื นึง ลเลาะ รโปยญ
แตะ ตอก เฮ�ี �เอญี รโจะ รเจอมึ นึง กัน เลียง ระ ยุฮ พะ
จาว เฮ�ี 18ซ เกือฮ โม เปะ กุก โตะ โม กซัต� ไม่ โตะ โม ไน
ตฮนั� ไม่ โตะ โม ป ระ เรยีง ระ แด่น� ไม่ โตะ บรอง ไม่ โตะ
โม ป บุก บรอง เซ� ไม่ โตะ ปุย เตือง ป มัฮ ครา ไม่ ป โอ มัฮ
ครา� เตือง ป ระ ป แตวะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ ไซม
โม เซ�

19 เญือม เซ อาึ ยุ โกะพริ เซ ไม่ โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เฮี
ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อ�ื รโจะ ละ ซ รุป แตะ ปุ แตะ ไม่ ป บุก
บรอง เซ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อ�ื 20 ป บุก บรอง ปิญ เซ โฮมวต
โกะพริ เซ ไม่ ป ซึป ลปุง พะจาว โอ เนอึม ติ ปุย เซ� เอจี
มัฮ ปุย เซ ป ยุฮ ป ซัมคัน ซองนา โกะพริ เซ� มัฮ ป จุ โม
ป ไว ฮุป โกะพริ เซ ไม่ โม ป ไก ควน ไม ยุฮ โกะพริ เซ นึง�
เบือ ป ซัมคัน ยุฮ แตะ เซ� ปุย ลอา เซ ไก ป โปวฮ โตะ ตุง
งอ รเออปึ ไม่ มัต เตือง ไอม อ�ื 21 ตฮนั ยุฮ อื เซ ยุม โอยจ
นึง วจิ ป โอก เน่อมึ โตะ มวยญ ป บุก บรอง เซ� โม ไซม
โฮลฮ กุก โตะ โม เซ ปอ ซัก ปอ เตือ แตะ เตือง โอยจ อ�ื

20
เตปด่า ปุก คัง ซาตัน ติ เปือน เนอมึ

1 ฟวยจ เซ อาึ ยุ เตปด่า เลีฮ เน่อมึ มะลอง ติ� ไปญ โม่
ะเฮลีจ ระ ติ เซน ไม่ ควน กัฮ กอแจ โตะ ครุฮ โอ ไก ก นัน
เซ� 2 เตปด่า เซ โฮมวต เงอืก ป อฮั ปุย ซโอยญ ไพรม ไม่
เซ� เอจี มัฮ ป อฮั ปุย พี ระ ละ ไม่ ซาตัน� ปุก น่าึก อื โตะ
ครุฮ โอ ไก ก นัน เซ� ซอง อาึง อื เกือฮ ตอน� คัง อื โตะ เซ
ติ เปือน เนอึม� 3 นึง โอ อื เญาะ ซ เกือฮ ปุน จุ ปุย โครยญ
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เมือง ไน ติ เจน เปือน เนอึม เซ� กัง เคะ เอ จัมเปน ลัง่ อื
พลวย ติ เตะ�

4ฟวยจ เซ อาึ ยุ ก งาวม คึ โฮวน โดฮ� พะจาว เกือฮ โม
ป งาวม นึง อื แปน ป ปุน รเตีฮ โอเอฮี� โม ป กิต ปุย ไกญ
อื เบือ แปน อื ซกิ พีญัน ยุฮ พะเยซู ไม่ เบือ ลปุง พะจาว�
อาึ โฮลฮ ยุ ลปุ อ�ื มัฮ ป โอ ไว โกะพริ เซ ไม่ ฮุป อ�ื มัฮ ป
โอ ญอม ไอฮ ควน ไม ยุฮ โกะพริ เซ นึง แด่ แตะ ไม่ นึง เตะ
แตะ� โม เซ เยอ� โม เซ โกฮ ไอม แม� โฮลฮ ตัตเตียง ดิ
โอเอฮี ไม่ พะครติ ติ เปือน เนอมึ� 5 เอจี มัฮ เฮี ไลลวง โกฮ
ไอม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ คัก รกา นึง อ�ื กา เฆียง ลอยจ
ติ เปือน เนอึม เซ โม ป ยุม ไฮญ นึง อื ปังเมอ โอ ดิ โฮลฮ
โกฮ ไอม� 6 โม ป โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ คัก รกา อื เซ
โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื ไม่ โฮลฮ อื แปน ปุย
ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว� เอจี มัฮ โปน อื ยุม โฮน ลอา นึง อื
เซ� ซ โฮลฮ แปน ซตุ รซอฮ ละ พะจาว ไม่ ละ พะครติ� ซ
โฮลฮ ตัตเตียง ดิ โอเอฮี ไม่ อื ติ เปือน เนอมึ�

ซาตัน ซ ไป นึง พะเยซู
7 เญอืม เอจี โปน อื ฮา ติ เปือน เนอมึ เซ� ซ ไก ป พลวย

ซาตัน ฮา ก ไลญ อื เซ� 8 ซ โอก ละ ซ จุ แตะ ปุย โครยญ
เมือง เล่ีป ปลัฮเตะ เฮ�ี เตือง เมือง โกก ไม่ เมือง มาโกก�
นึง ซ เกือฮ อื รโจะ ละ ซ รุป อื เซิก� ปุย โม เซ โฮวน ลัมเลือ
เอนิ� ตอก ไฮมจ นึง เกาะ โฮ� 9 โม เซ โฮว นึง ปลัฮเตะ เล่ีป
อ�ื ฮอยจ แวต เอนิ ก อาวต ปุย ไน พะจาว ไม่ เวยีง ฮรกั พะ
จาว เซ� เญือม เซ เยอ� เลีฮ เอนิ งอ ยุฮ พะจาว ละ เน่อมึ
มะลอง ปอ ฮะ ล่อยญ อื เอนิ� 10พี ระ ป กอ จุ ปุย เซ เอจี
ไก ป โปวฮ โตะ ตุง งอ รเออปึ ไม่ มัต เซ� นา เซ เอจี มัฮ นา
ก อาวต โกะพริ เซ ไม่ ป ซึป ลปุง พะจาว โอ เนอมึ ติ ปุย เซ�
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โม เซ ซ โฮลฮ อาวม ป โซะ เตือง ซเงะ่ รซาวม โอ เญาะ ไก
ลอยจ�

กัน รเตีฮ ลัก่ ก ลอยจ อื
11ฟวยจ เซ อาึ ยุ ก งาวม คึ� ระ ปิญ� ยุ โรฮ ไม่ ป งาวม

นึง อ�ื เญอืม เซ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง ไฆร เอนิ� เญาะ
ไก โตว ป ยุ เตะ ไม่ มะลอง เซ� 12อาึ ยุ โม ป ยุม เตือง ป ระ
ป แตวะ� ชุง ลัก่กา ก งาวม คึ เซ� นังซื นังฮา ยุฮ พะจาว
เซ เอจี ไฆลฮ� ไก แม นังซื ติ ปอ� ไฆลฮ โรฮ� มัฮ นังซื จี
วติ� โม ป เอจี ยุม เตือง โอยจ อื ลอก กัน รเตีฮ� ตัม โอเอฮี
ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื เซ ตัม ป ยุฮ ป อฮั อื โครยญ เจือ�
13 ปลัฮ รอาวม รแม่ ป ยุม อาวต นึง แตะ� อมันัต ลัก่ ยุม
ไม่ เมือง ป ยุม รแม่ โรฮ ป ยุม อาวต นึง แตะ โรฮ� ปุย เตื
อง โอยจ อื เอจี ลอก กัน รเตีฮ ตัม ป ยุฮ ป อฮั แตะ โครยญ
โฆะ อ�ื 14อมันัต ลัก่ ยุม ไม่ เมือง ป ยุม เอจี ไก ป โปวฮ โตะ
ตุง งอ� เอจี มัฮ ตุง งอ เซ ป มัฮ ยุม โฮน ลอา เยอ� 15 ป
ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� ป โอ พะจาว โจต อาึง มอยฮ อื นึง นังซื จี
วติ เซ� ไก ป โปวฮ โตะ ตุง งอ เซ เตือง โอยจ อ�ื

21
ปลัฮเตะ โคระ ไม่ ปลัฮ มะลอง โคระ

1ฟวยจ เซ อาึ ยุ ปลัฮเตะ โคระ ไม่ ปลัฮ มะลอง โคระ� นึง
เอจี ไฆร มะลอง ไพรม ไม่ ปลัฮเตะ ไพรม เซ� ปลัฮ รอาวม
ปุ โรฮ เญาะ ไก� 2 อาึ โฮลฮ ยุ เวยีง ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะ
จาว� มัฮ เวยีง เยรูซาเลม โคระ ป กัมลัง เลีฮ เน่อมึ เมือง
มะลอง� มัฮ เลีฮ อื เน่อมึ นึง พะจาว� เอจี ฟวยจ แฮรป
เตียป อื อาึง� เอจี แงฮ่ ฆัว อื ตอก ป เครฮี ซ เอญี ละ ปร
เมะ เญือะ แตะ โฮ� 3 อาึ ฮมอง ลเลาะ ระ เซียง โอก เน่อมึ
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ก งาวม คึ เซ� อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี ฮอยจ อาวต
ไม่ ปุย� เอจี เกือฮ ติ แตะ อาวต ดิ ไม่ อ�ื โม เซ ซ แปน
ปุย ไน อ�ื พะจาว ซ อาวต ลลาึง อ�ื ซ แปน พะจาว ยุฮ อ�ื
4 พะจาว ซ บ่วต รบวต นึง ไง่ อื โครยญ เฌีย� ไลลวง ยุม
ปุย เญาะ ซ ไก โตว เฟือฮ เอนิ� ตุก เปละ นัน พาวม ไม่ เยอื
มๆ ญึ่ตๆ ปุ โรฮ เญาะ ซ ไก� ป โซะ ป คระ นึง อื ปุ โรฮ ซ
ไก� นึง เอจี ไฆร ไลลวง ป ไก ไพรม เซ��

5 เญือม เซ ป งาวม นา ก งาวม คึ เซ อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี
อาึ ซ ยุฮ โอเอฮี เกือฮ โคระ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ� อฮั
โรฮ เฮี เนิ� �ไซฮ อาึง เมิฮ� ลปุง เฮี มัฮ ป เนอึม ป แนม�
ปุน อาึง ปุย รพาวม แตะ นึง�� อฮั เซ�

6 อฮั แม เฮี เนิ� �เอจี ฟวยจ� อาึ มัฮ ตัว �ก� ไม่ ตัว
�ฌ�. มัฮ เมือ โรง อื ไม่ ลัก่ ก ลอยจ อ�ื ดัฮ ไก ป ฆวต
ญุ รอาวม อาึ ซ เกือฮ ญุ เยอื รอาวม จีวติ ป ปัต โอก เน่อมึ
รอาวม ปลาฮึ ไก จีวติ นึง� 7ป เป ป โอ ไมจ เจอ ซ โฮลฮ โอ
เอฮี โม เฮี แปน คอง แตะ� อาึ ซ แปน พะจาว ยุฮ อ�ื ปุย
เซ ซ แปน กวน เนอะ� 8 โม ป ฮลัต นึง ปุย ไม่ โม ป โอ เจือ�
โม ป โอ เนอมึ รพาวม ละ พะจาว� โม ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� โม
ป เลนจุ� โม ป โกว อมันัต พี� โม ป ไว ฮุป� ไม่ โม ป อฮั ป
โอ เนอึม เตือง โอยจ อ�ื รโตง อื เอจี มัฮ ตุง งอ รเออปึ ไม่
มัต� เอจี มัฮ เซ ป มัฮ ยุม โฮน ลอา เยอ�� อฮั เซ�

เวยีง เยรูซาเลม โคระ
9ฟวยจ เซ เตปด่า ติ อื ไน โม เตปด่า อาแลฮ ป ไปญ ซโล

วง นาวก นึง เม่ะมัก่ อาแลฮ เจือ ป ซ ไก ลัก่ ลอยจ อื เซ
เอญี เคะ อาึ� อฮั เฮี เนิ� �เอญี นา เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ ปะ ยุ
ป เครฮี ป ซ เอญี ละ ป มัฮ กวน แกะ เซ�� อฮั เซ� 10 เต
ปด่า เซ ตาว อาึ เบือ ลปุ พะจาว ฮอยจ เปือง โม ฮลาวง ติ
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โดฮ� เปลีฮ เวยีง ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว เซ เนิ ป มัฮ เวยีง
เยรูซาเลม ป กัมลัง เลีฮ เน่อมึ เมือง มะลอง� มัฮ เลีฮ อื
เน่อมึ นึง พะจาว� 11 เวยีง เซ ไก รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว นึง�
ตอฮ เอนิ ตอก แกว ระ งวยฮ� ตอก แกว รงั ซงา โฮ� ซงอม
ตอก แกว รฮอง� 12 ไก ฆรุง ระ ฮลาวง� ไก โตะ รเวอืะ นึง
กาว โรฮ ลอา โตะ� โตะ รเวอืะ เซ โครยญ โตะ อื อาวต เต
ปด่า นึง ติ ติ� มอง โตะ รเวอืะ เซ� รเวอืะ เซ ไก มอยฮ เจอ
โม อซิราเอน นึง เตือง กาว โรฮ ลอา เจอ อื โครยญ โตะ�
ติ โตะ ติ เจอ� 13 ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ไก รเวอืะ ลอวย โตะ�
ลวง ลัก่ล่าวง อื ไก โรฮ รเวอืะ ลอวย โตะ� ลวง ลัก่เซฮ อื ไก
โรฮ รเวอืะ ลอวย โตะ� ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ อื ไก โรฮ รเวอืะ
ลอวย โตะ โรฮ� 14 ฆรุง เวยีง เซ โก อื ราว ซโมะ ระ ปาวน
เลียม กาว ลอา กอน� ซโมะ โม เซ ไก มอยฮ โม ป โฮว ฆรอ
ลปุง ตัง กวน แกะ เซ นึง เตือง กาว ลอา ปุย อ�ื

15 เตปด่า ป อู ไม่ อาึ เซ ไก โคะ รแนต ไคร ยุฮ ละ ซ แนต
อื เวยีง เซ นึง� ไม่ รเวอืะ อื ไม่ ฆรุง อ�ื 16 เวยีง เซ พัต โมน
ปาวน เลียม� ลวง ลัง่ อื บรญิ ไม่ ลวง เงีย่ง อ�ื เตปด่า เซ
แนต เวยีง เซ นึง โคะ รแนต ยุฮ แตะ� ลวง ลัง่ อื ไม่ ลวง
เงีย่ง อื ไม่ ฮลาวง เตียม อื เมาะ ปุ แตะ� ไก ลอา เปือน
ไปล ปาวน รอย กิโลเมต เมาะ ปุ แตะ เตือง ลอวย ลวง อื
เซ� 17 เตปด่า เซ แนต ฆรุง เซ� ไก ติ รอย ไม่ รปาวน โรฮ
ปาวน รเนฮ� รเนฮ โกว เตปด่า เซ มัฮ โรฮ ตอก รเนฮ โกว
ปุย ปลัฮเตะ โรฮ� 18 ฆรุง เวยีง เซ ยุฮ อื นึง แกว รงั ซงา�
เวยีง เซ ยุฮ อื นึง ญอต ไคร รฮอง ตอก ซแฆล โฮ� 19ซโมะ
โก อื ฆรุง เวยีง เซ ปดัป่ ปด่า อื นึง แกว ระ งวยฮ เตือง โอยจ
อ�ื ติ อื มัฮ แกว รงั ซงา� ติ อื แม มัฮ แกว มาฮานิน� ติ
อื มัฮ แกว ตอง เนะ� ติ อื มัฮ แกว ซงา กวต� 20 ติ อื มัฮ
แกว พรุยฮ� ติ อื มัฮ แกว ซครกั� ติ อื มัฮ แกว ซลอง ไง่
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แมว� ติ อื มัฮ แกว ซเง�ี ติ อื มัฮ แกว เกาะ นัม พึง� ติ อื
มัฮ แกว ซงา จัว� ติ อื มัฮ แกว ซี นัม เงนิ� ติ อื มัฮ แกว
ซี ซูวนั� 21 แปน กาว โรฮ ลอา เตือง เซ� รเวอืะ กาว โรฮ
ลอา โตะ เซ มัฮ แกว ปิญ� รเวอืะ ติ ติ เซ ยุฮ อื นึง แกว
ตอม ฮอย ติ ติ เตือง กาว โรฮ ลอา โตะ อื เซ� กอง เวยีง เซ
มัฮ ญอต ไคร� รฮอง ตอก ซแฆล โฮ�

22อาึ ยุ โตว วฮินั กไน เวยีง เซ� นึง อาวต ลอป พะจาว ป
ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เซ ไม่ กวน แกะ เซ นึง เวยีง เซ� มัฮ
เซ ป โอ อื เญือะ จัมเปน ไก วฮินั นึง ฆาื อ�ื 23 ปุย เวยีง เซ
เญือะ จัมเปน โตว อื โกว รงั ซเงะ ไม่ รงั เคิ นึง� นึง รฌิญ
เลิง รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว นึง� กวน แกะ เซ มัฮ โรฮ ควน ซ
เปีย นึง อ�ื 24 ปุย โครยญ เมือง ซ โฮลฮ โฮว ซไบ่ นึง รงั ซ
เปีย เวยีง เซ� โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เอ ซ โฮว เลียก ไม่ โญต
ซัก ยุฮ แตะ นึง เวยีง เซ โรฮ� 25 ไก โตว ติ ซเงะ เนอึม เญื
อม ซอง ปุย รเวอืะ นึง เวยีง เซ� นา เซ เยอ เมือ ก ซาวม
นึง อื ปุ โรฮ ไก� 26 โอเอฮี ป ไมจ ป ญุ่ก ไม่ โอเอฮี ป โฮลฮ
ปุย โญตซัก แตะ นึง โครยญ เมือง ปุย� ซ โรวก อื ฮอยจ
นา เซ� 27 โอเอฮี ป โอ ซงะ่ ซงอม ปังเมอ โอ ซ เกือฮ อื เลีย
ก นึง เวยีง เซ� โม ป ยุฮ ป คึต ป ตวยฮ ไม่ โม ป อฮั ป โอ
เนอึม เมอ� ปุ โรฮ ซ โฮลฮ เลียก นึง อื ติ ตื เนอึม� มัฮ โม
ป โจต พะจาว อาึง มอยฮ อื นึง นังซื จีวติ ยุฮ กวน แกะ เซ
โน่ง ป ซ โฮลฮ เลียก นึง อ�ื

22
โกลง รอาวม จีวติ ไม่ โคะ จีวติ

1 เญือม เซ เตปด่า เซ เกือฮ อาึ โฮลฮ ยุ โกลง รอาวม จี
วติ� ซงอม ตอก แกว รฮอง โฮ� ปัต โอก เน่อมึ ก งาวม คึ
ยุฮ พะจาว ไม่ ก งาวม กวน แกะ เซ� 2 ปัต เลีฮ ซน่ะ กอง
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นึง เวยีง เซ� เฆียง โกลง เตือง ลอา ก บลัฮ อื ไก โคะ จีวติ
นึง โฮวน� โคะ โม เซ เปลิ ติ เนอมึ กาว โรฮ ลอา เจือ� เปลิ
โครยญ เคิ ติ เคิ ติ เจือ� ฮละ โคะ เซ ไฮ ยุฮ ป โซะ นึง ปุย โค
รยญ เมือง� 3 นึง เวยีง เซ โอเอฮี ป ลอก รซอม ซะ ยุฮ พะ
จาว นึง อื เญือะ ซ ไก โตว ติ เจือ เนอมึ� ก งาวม คึ ยุฮ พะ
จาว เยอ ไม่ ก งาวม กวน แกะ เซ ซ อาวต นา เซ� โม กวน
ไจ ยุฮ อื ซ นัปทื เนอึม อ�ื 4 โม เซ ซ โฮลฮ เนอึม ยุ นา พะ
จาว� มอยฮ พะจาว ซ ไก นึง แด่ อื โครยญ โฆะ อ�ื 5 เมือ
ก ซาวม อื ปุ เญาะ ซ ไก� เญือะ จัมเปน โตว โกว รงั ออม
ไม่ รงั ซเงะ นึง ซ มัฮ พะจาว รงั ซเปีย ละ อ�ื โม เซ เยอ
ซ โฮลฮ ตัตเตียง ลอป โอเอฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ ตอก กซัต
โฮ�

พะเยซู ซ ฮอยจ แม
6 เตปด่า เซ อฮั แม เฮี เนิ� �ลปุง เฮี มัฮ ป เนอมึ ป แนม�

ปุน อาึง ปุย รพาวม แตะ นึง� พะโองจาว ป มัฮ พะจาว กุม
รพาวม รโม่ยฮ โม ป ซึป ลปุง แตะ เซ� เอจี ดวน เตปด่า ยุฮ
แตะ เปลีฮ ไลลวง ป โอ เญือะ เล่ีญ ซ เกิต เซ ละ โม กวนไจ
ยุฮ แตะ�� อฮั เซ�

7พะเยซู อฮั เฮี เนิ� �มอง แลน� เญือะ เล่ีญ โตว อาึ เอจี
ซ ฮอยจ เจอะ� เมาะ ป ยุฮ ตัม ลปุง รโฮงะ ป ไก นึง นังซื ไล
ลวง ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย เฮ�ี ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ
เบือ อ�ื� อฮั เซ�

8 อาึ ป มัฮ โยฮนั เนอ เอจี โฮลฮ ยุ โฮลฮ ฮมอง โอเอฮี ไล
เซ เตือง โอยจ อ�ื เญือม เอจี ฟวยจ ยุ ฟวยจ ฮมอง เงอะ
โอเอฮี ไล เซ เยอ� อาึ นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ โบ ชวง เต
ปด่า เซ ละ ซ ไว แตะ เตปด่า เซ นึง มัฮ อื ป เปลีฮ โอเอฮี ไล
เซ เนิ� 9 เตปด่า เซ ปังเมอ อฮั เฮี เนิ� �ปุ ไว อาึ อ�ื อาึ ไม่
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ปะ มัฮ ดิ กวนไจ ยุฮ พะจาว� มัฮ ป ยุฮ ดิ กัน ละ พะจาว
ตอก โม เอียกปุ เปอะ ป มัฮ โรฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว ไม่
โม ป ยุฮ ตัม ลปุง ไก นึง นังซื เฮี เตือง โอยจ อ�ื ไมจ เปอะ
นุ่ม ไว พะจาว เซ โน่ง�� อฮั เซ เนิ�

10 อฮั แม เฮี เนิ� �ลปุง รโฮงะ ป เกว ไม่ โอเอฮี ป ซ เกิต
ลั่กกา ปุย นึง นังซื เฮ�ี ปุ เม่าะ ปุ ลไลม� นึง เอจี ซ เติง
เวลา ซ เกิต อ�ื 11 โม ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร เกือฮ แนฮ ยุฮ
ป ฆอก ป เบร แนฮ� โม ป รแอม โตะ รพาวม เกือฮ แนฮ
แปน ป รแอม แนฮ� โม ป ยุฮ กัน ซื กัน ไซ� เกือฮ แนฮ ยุฮ
กัน ซื กัน ไซ แนฮ� โม ป ซงะ่ ซงอม เกือฮ แนฮ แปน ปุย
ซงะ่ ซงอม แนฮ�� อฮั เซ�

12 พะเยซู อฮั เฮ�ี �มอง แลน� เญือะ เล่ีญ โตว อาึ ซ
ฮอยจ เจอ� อาึ ซ ฮอยจ ไม่ ลังวนั ยุฮ แตะ� ซ จัต เตอะ ละ
ปุย ตัม ป ยุฮ ป อฮั อื โครยญ โฆะ อ�ื 13 อาึ มัฮ ตัว �ก� ไม่
ตัว �ฌ�. มัฮ ป รกา อื ไม่ ป รเคะ� มัฮ เมือ โรง อื ไม่ ลัก่ ก
ลอยจ อ�ื

14 �โม ป ซัก เครองึ จาวป เครองึ ฟุต แตะ ซงะ่ ซ โฮลฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื นึง ซ โฮลฮ อื รโตง แตะ
นึง โคะ จีวติ เซ� ไม่ ซ โฮลฮ อื เลียก นึง เวยีง เซ คระ โตะ
รเวอืะ� 15 ก พริ เวยีง เซ ไก เซาะ นึง ไม่ โม ป โกว อมันัต
พี� ไม่ โม ป เลนจุ� ไม่ โม ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� ไม่ โม ป ไว
ฮุป� ไม่ โม ป มวน รพาวม นึง อฮั แตะ ป โอ เนอมึ� ไม่ กอ
จุ แตะ ปุย�

16 �อาึ ป มัฮ เยซู เยอ เอจี ดวน เตปด่า ยุฮ แตะ โฮว ร
โฮงะ โอเอฮี ไล เฮี ละ ปะ ละ ซ เกือฮ อื ฮอยจ ละ โม ครติซ
จัก โครยญ โดฮ� เอจี มัฮ อาึ เฮี ป มัฮ ตอก แรฮ ละ กซัต
ด่าวติ เตอ� ไม่ มัฮ โรฮ จัตเจือ อ�ื อาึ มัฮ โรฮ ซฆรงั ซะ รงั
เนอมึ รงั แนม�� อฮั เซ พะเยซู�
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17 ลปุ พะจาว ไม่ ปเครฮี ซ เญือะ เซ อฮั เฮ�ี �เอญี นา
เฮ�ี� อฮั เซ� เมาะ ป ฮมอง รซอม เซ ไมจ โรฮ อื อฮั เฮ�ี
�เอญี นา เฮี เยอ�� ไมจ โรฮ อื อฮั ตอก เซ� เมาะ ป ฆวต
ญุ รอาวม เกือฮ เอญี นา เฮ�ี เมาะ ป ไก รพาวม ฆวต ญุ อู�
ญุ เยอื เมิฮ รอาวม จีวติ เซ�

18 โม ป ฮมอง ลปุง รโฮงะ ไลลวง ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย ป ไก
นึง นังซื เฮ�ี อาึ ซตอก รเงอ่มึ เมอะ ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ป เพือ
ลปุง ป ไก นึง นังซื เฮ�ี พะจาว ซ เพือ โรฮ เม่ะมัก่ ละ อื ตัม
ป เอจี ไซฮ อาึ อาึง นึง นังซื เฮี โรฮ� 19 ดัฮ ไก ป ลิต ลปุง
รโฮงะ ป ซ เกิต ลั่กกา ปุย นึง นังซื เฮ�ี พะจาว ซ ลิต โรฮ
รโตง อื นึง โคะ จีวติ เซ� ไม่ รโตง อื นึง เวยีง ซงะ่ ซงอม ยุฮ
พะจาว เซ ตัม ป เอจี ไซฮ อาึ อาึง ไลลวง อื นึง นังซื เฮ�ี

20 พะโอง ป มัฮ ซกิ พีญัน เนอึม ยุฮ พะจาว นึง โอเอฮี
ไล เซ อฮั เฮ�ี �เญือะ เล่ีญ โตว อาึ เอจี ซ ฮอยจ เจอะ� มัฮ
เนอมึ ตอก เซ�� อฮั เซ�
อาเมน� ฮอยจ เนอมึ โอะ� พะเยซู จาว�
21 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะเยซู จาว อาวต ลอป ไม่ โม ป มัฮ ปุย

ไน พะจาว เตือง โอยจ อ�ื อาเมน�
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